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Num momento de cortes de verbas públicas, de 
dificuldades econômicas, de incertezas políticas, 
de retrocessos sociais, de anacronismos culturais, 
tivemos a ousadia de inovar e conseguir realizar 
um evento integrado, que reforça o papel da Uni-
versidade de gerar conhecimento e publicizá-lo 
para a sociedade, com a crítica sobre temas semi-
nais e ubíquos na contemporaneidade.

A nona edição do Encontro de Pesquisa em Co-
municação (IX Enpecom) ocorreu em conjunto 
com o sexto Encuentro de la Red Latinoamericana 
de Investigadores en Publicidad (VI Relaip) e com 
o segundo Encontro de Consumo Modos de Vida 
da Região Sul (II Consumo Sul) sob a temática Mí-
dia e Consumo.

Temáticas que se integraram e se completaram, 
assim como fizeram as instituições que colabora-
ram na realização destes eventos interinstitucio-
nais: Universidade Federal do Paraná (UFPR); Uni-
versidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 
e Centro Universitário Internacional (Uninter). De-
monstração inequívoca de como a junção dos es-
forços da iniciativa pública com a iniciativa privada, 
podem ser complementares e possibilitar a expan-
são do acesso ao conhecimento e à educação.

Também temos de ressaltar a importância da inter-
nacionalização do saber, transbordando fronteiras 
geográficas rumo a uma integração latinoamerica-
na, através da parceria com a Red Latinoamerica-
na de Investigadores en Publicidad.

A presença de renomados pesquisadores de varia-
das instituições e regiões do Brasil dão um caráter 
amplo e hodierno aos debates sobre Mídia e Con-
sumo, iniciados com a conferência de abertura 
proferida pelo Prof. Dr. Everardo Rocha (PPGCOM 
- PUC/RJ), seguida pelas mesas temáticas com os 
pesquisadores convidados Ms. Marina de Castro 
Frid (PPGCOM - PUC/RJ); Ms.William Corbo (PP-
GCOM - PUC/RJ); Dr. Omar Muñoz (UPC/Colôm-
bia); Dra. Lilian Munero (DeCom/UFRN); Dr. Eneus 
Trindade (PPGCOM/USP); Dra. Maurini de Souza 
(UTFPR); Dra. Clotilde Perez (PPGCOM/USP); Dra. 
Tania Hoff (PPGCOM/ESPM-SP); Dr. Fabio Hansen 
(PPGCOM/UFPR); 
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Dr. André Azevedo (PPGCOM/UEL); Dra. Vanina 
Belén Canavire (UNJU/Argentina); Dr. Márcio Ma-
tiassi Cantarin (PPGEL/UTFPR); Dr. Hertz Wendel 
de Camargo (PPGCOM/UFPR); Dra. Ana Lucia Sil-
va Enne (PPCULT/UFF); Dr. Vander Casaqui (PPG-
COM/ESPM-SP); Dr. Aryovaldo de Castro Azevedo 
Jr. (PPGCOM/UFPR); Ms. Lindsay Jemima Cres-
to (UTFPR); Ms. Anna Lucia Vörös (UTFPR); Ms. 
Claudia Zacar (UFPR/UTFPR); Ms.Thiago Castro 
(UTFPR); Dr. Rodrigo Botelho (PPGCOM/UFPR); 
Dr. Guilherme Carvalho (UNINTER); Ms. Clovis 
Teixeira (UNINTER); Dra. Regiane Regina Ribeiro 
(PPGCOM/UFPR); Dra. Sonia Mansano (PPGPSI-
CO/UEL); Dra. Nicole Kollrros (UNINTER); Ms. Ana 
Paula Medeiros Teixeira (UTFPR) e Dra. Denise Ga-
briel Wietzel (PPGL/Unicentro).

Os temas debatidos nos eventos foram organiza-
dos em sete mesas temáticas, sendo: Consumo e 
Publicidade; Consumo e Construção Identitária; 
Consumo, Mídia e Imaginário; Política, Consumo 
e Pós-verdade; Consumo e Design; Consumo e 
Comportamento Digital e Consumo, Corpo e Sub-
jetividades.

Os grupos de trabalho amplificaram a rede de de-
bates com a presença de graduandos e pós-gra-
duandos, setorizados de acordo com as propostas 
pertinentes aos seguintes GTs: Comunicação, Mí-
dia e Consumo; Comunicação, Sociedade e Cul-
tura; Comunicação e Política; Design e Consumo; 
Consumo e Cultura Digital e; Consumo, Corpo e 
Subjetividades.

O resultado das discussões e debates dos GTs es-
tão disponibilizadas nestes anais, que têm o intuito 
de publicizar as produções e democratizar o aces-
so ao conhecimento produzido por 149 pesquisa-
dores, responsáveis pelos 100 artigos aprovados 
que compõem este mosaico cultural que desvenda 
parte do universo referencial de mídia e de consu-
mo.

Boa leitura! 

Aryovaldo de Castro Azevedo Junior
Coordenador Geral do IX Enpecom / VI Relaip / 
II Consumo Sul
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LETRAMENTO EM MARKETING E O CONSUMO COMPLEXO1

Jônio Machado Bethônico2

RESUMO

O artigo inicialmente menciona pesquisas que visaram caracterizar e compreender as contribuições 
da formação escolar para o desenvolvimento do Letramento em Marketing. O termo remete à
conscientização crítica quanto aos textos de caráter publicitário, no que tange à sua composição, à 
sua ação discursiva e o modo com que estão articulados a âmbitos sociais mais amplos, como a 
ideologia. Os resultados dessas investigações motivaram a concepção de cursos de formação docente 
a fim de tentar minimizar os problemas educacionais revelados. Para impactar positivamente na 
sensibilização dos professores e incentivar o tratamento do assunto nas salas de aula, foram propostas 
leituras, discussões e atividades sobre as atuais centralidade e complexidade do consumo, remetendo 
a obras que abordam a Pós-modernidade (de Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Stuart Hall e Don 
Slater) e que descrevem o contexto midiático e as estratégias de Marketing contemporâneas e a teorias 
que buscam trazer à tona várias facetas do consumo, principalmente da área da Antropologia do 
Consumo (de Mary Douglas e Baron Isherwood, Daniel Miller e Everardo Rocha). O presente texto 
se voltará principalmente para a descrição e articulação desses conteúdos, objetivando enfatizar sua 
riqueza e importância.

Palavras-chave: Pós-modernidade; Estratégias de comunicação de Marketing atuais; Consumo 
complexo; Antropologia do Consumo; Letramento em Marketing.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata de algumas reflexões sobre a centralidade e complexidade do consumo 
atualmente, fazendo menção a perspectivas teóricas que motivaram o desenvolvimento de 
investigações na área de Educação e Linguagem e de Linguística Aplicada e que se transformaram 
em tópicos de um curso de formação para professores de Língua Portuguesa da Educação Básica. 
Antes de tratar de tais teorias, no entanto, é pertinente apresentar um breve resumo sobre as pesquisas 
supracitadas.

A partir de 2006, iniciativas investigativas vinculadas à Universidade Federal de Minas Gerais 
objetivaram compreender se, como, quando e porque as instituições escolares contribuíam para a 
formação crítica de crianças e jovens enquanto leitores-consumidores. O conceito balizador das 
investigações foi nomeado “Letramento em Marketing” (BETHÔNICO, 2008): a habilidade de 
compreender mensagens de caráter publicitário, em sua multiplicidade de formatos, conteúdos e 
mídias, considerando não somente seus aspectos discursivos/estratégicos, enquanto textos, mas 
também os âmbitos sociais/ideológicos mais amplos, relativos ao consumo, que a eles estão 
subjacentes.

1 Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.

2 Doutor em Educação e Linguagem (Universidade Federal de Minas Gerais). E-mail para contato: joniob@mac.com.
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Reforçando a importância da escola enquanto instância de socialização dos sujeitos, 
reconhecendo que as crianças e jovens (principalmente das classes populares) podem ser 
considerados em muitos sentidos hipossuficientes enquanto consumidores e enfatizando a influência 
decisiva das ações de comunicação de Marketing na sustentação, ampliação e legitimação da lógica 
de consumo, foram analisadas amostras de materiais didáticos, de documentos curriculares oficiais e 
de avaliações aplicadas em salas de aula, além de questionários e entrevistas perante professores 
(BETHÔNICO, no prelo).

Os resultados, confluentes, apontaram para um tratamento superficial e assistemático das 
mensagens de estímulo ao consumo, incompatível com as atuais estratégias em uso pelas empresas e 
com as demandas sociais no que tange à maior conscientização e responsabilidade (pessoal, familiar, 
ambiental) nas relações de consumo. Assim, comumente são privilegiadas informações verbais de 
textos publicitários impressos, sob uma perspectiva gramatical normativa. Mensagens da TV ou da 
internet, por exemplo, são bem menos frequentes, como também o são discussões sobre os objetivos 
da ação de comunicação, o público-alvo, a mídia utilizada e o modo com que as múltiplas semioses 
presentes nas mensagens são manipuladas para a persuasão do consumidor. Por fim, as atividades de 
análise e/ou produção textual pouco se articulam com instâncias como motivações de compra (como 
necessidades e desejos), sustentabilidade, desperdício, estereótipos, os valores e comportamentos 
reforçados pelas campanhas, as consequências individuais e coletivas do consumismo.

Os dados também indicaram que a desconstrução crítica do consumo por meio do trabalho 
com textos da esfera do Marketing mostra-se de difícil incorporação na educação básica por ser, em 
muitos sentidos, incompatível com o sistema padrão da formação escolar e com as condições de 
grande parte das escolas3.

Entretanto, tais circunstâncias não impediram que alguns professores entrevistados se 
destacassem pelos seus esforços na conscientização de seus alunos enquanto leitores-consumidores, 
estimulados principalmente pelo seu interesse pessoal pelo assunto. A motivação, assim, não estava 
vinculada a condicionantes como a qualidade do material didático, o projeto pedagógico, a 
infraestrutura disponível – e impulsionava os sujeitos, inclusive, a tentar suprir as grandes lacunas de 
sua formação profissional sobre o assunto.

A partir, então, de uma melhor compreensão das principais brechas nas propostas didáticas e 
nas práticas e saberes docentes concernentes ao tratamento do Letramento em Marketing nas escolas 
e com o reconhecimento da centralidade dos professores nas tomadas de decisão e na busca por 
transformações nesse quadro educacional, decidiu-se conceber e ministrar um curso de capacitação 
para educadores (em formação e já em atividade), que foi ministrado perante quatro turmas em 20164.

Uma parte substancial do curso se concentrou na sensibilização em relação à importância e 
complexidade do consumo hoje em dia. As leituras, discussões e atividades se voltavam para a 
desnaturalização dos atos de compra, das relações com as mercadorias e com as marcas, trazendo à 

3 Como aponta Antônio Augusto Gomes Batista (1997, p. 119) sobre o ensino de Português, a cultura disciplinar do 
currículo escolar privilegia conteúdos “observáveis, mensuráveis e passíveis de avaliação e controle” que vão se 
configurar como “um conjunto de conhecimentos parceláveis e passíveis de se organizarem em séries progressivas”. 
Além de não ter um lugar bem determinado nos procedimentos institucionalizados, a formação crítica do consumidor 
por meio do tratamento das linguagens publicitárias encontra barreiras também na infraestrutura comumente presente 
nas salas de aula.

4 Como descrito em BETHÔNICO; COSCARELLI (no prelo), a iniciativa fez parte de um estágio pós-doutoral na 
Faculdade de Letras da UFMG.
Também visando contribuir para que o Letramento em Marketing seja tratado com mais profundidade e frequência, 
desde 2011 atividades de leitura e produção textual vem sendo disponibilizadas online, prontas para serem aplicadas 
em salas de aula da Educação Básica e repletas de comentários para o professor. Ver em 
http://www.redigirufmg.org/atividades/letramento-em-marketing.
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tona o modo com que a lógica do consumo vem influenciando várias outras instâncias, individuais e 
coletivas. A esses assuntos, enfim, este artigo se dedicará.

2. A CENTRALIDADE DO CONSUMO

FIGURA 01 – ALGUNS ÂMBITOS DE SOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO
FONTE: IMAGEM CONCEBIDA PELO AUTOR
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europeus, no surgimento e disseminação social do sistema de moda para um público consumidor 
ampliado e na nova organização do comércio (no que se refere à divisão do trabalho e às relações 
salariais) – que antecedem, em até alguns séculos, o que se considera como industrialização.

É necessário, entretanto, não somente tratar de outras esferas sociais como também enfatizar 
períodos mais recentes, nomeados “pós-modernidade” ou “modernidade tardia”, valendo-se de 
autores como Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky e Stuart Hall. Nesse recorte temporal, um 
ambiente em modificação constante e cada vez mais rápida gerou alterações profundas nas noções de 
tempo e espaço que, por sua vez, impactaram nos modos com os indivíduos constroem sua identidade 
e suas relações.

Conexões com a família e com o trabalho, os locais de socialização e a própria ideia de 
comunidade, por exemplo, eram caracterizados pela estabilidade, proximidade e concretude. A partir 
principalmente de meados do século XX – e ainda mais velozmente nas últimas décadas – ocorreram 
mudanças tecnológicas, econômicas, políticas e sociais, como a industrialização e urbanização 
crescentes, a interconexão em nível global, a maior circulação e pluralidade de informações.

Ao tratar desse último aspecto, Stuart Hall alega:

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, 
pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação 
globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de 
tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. (HALL, 
2006 [1992], p. 75)5.

Os vínculos “tradicionais”, que geravam segurança, clareza, solidez, simplicidade, foram se 
transformando, impondo uma reconfiguração, nos indivíduos, da noção de si e da visão de futuro e, 
nas instituições, de seu papel e força perante os grupos sociais. Como enfatizado em LIPOVETSKY 
(2007, p. 290), ocorreram “a desagregação dos laços sociais, o recuo dos sentimentos de inclusão 
numa comunidade, o aumento da incerteza, a fragilização da vida profissional e afetiva, o 
afrouxamento dos laços familiares”.

Ao tratar das recentes transformações nas relações amorosas, Bauman descreve uma situação 
semelhante6:

Uma inédita fluidez, fragilidade e transitoriedade em construção (a famosa “flexibilidade”) 
marcam todas as espécies de vínculos sociais que, uma década atrás, combinaram-se para 
constituir um arcabouço duradouro e fidedigno dentro do qual se pôde tecer com segurança 
uma rede de interações humanas. (BAUMAN, 2004, p. 112-113).

A fim de tentar ilustrar tais acontecimentos, durante o curso de capacitação docente foram 
feitas tentativas de contextualização nas exposições e discussões em sala de aula. Por exemplo, foi 
mencionado que as gerações anteriores tinham como hábito, ao se referir a uma pessoa, explicitar 
seus antepassados e a cidade aonde nasceram e viveram. Tais indícios atualmente perderam a força 
devido, por exemplo, à instabilidade dos laços matrimoniais e à frequência com que os locais de 
moradia se alteram. Algo semelhante ocorre no que diz respeito ao trabalho. Décadas atrás, não 
somente os filhos seguiam a profissão dos pais, de modo quase automático, como também era muito 

5 Quando houver grande diferença entre a data original de publicação de um livro e o ano em que a edição consultada 
foi lançada, a referência bibliográfica apresentará ambas as indicações, a fim de marcar claramente o momento 
histórico a que se refere a obra.

6 Sobre os vínculos afetivos contemporâneos, é pertinente mencionar também a obra “O amor nos tempos do 
capitalismo”, de Eva Illouz (de 2011).
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comum trabalhar como funcionário de uma empresa durante anos a fio, progredindo na hierarquia 
organizacional. Ao contrário, atualmente é dada liberdade ao indivíduo na escolha de sua carreira
profissional e não é incomum se graduar em uma área e logo passar a trabalhar em outra (em uma 
localidade diferente, inclusive), sem muitas garantias de continuidade. Nessa configuração, pode-se
também tratar, especificamente, do crescimento da urbanização, pois pela primeira vez na história da 
humanidade há mais pessoas morando em cidades do que no campo. Nesse caso, tem-se de modo 
dominante uma dinâmica que alimenta a fluidez e transitoriedade das conexões sociais (às quais 
também podem ser incluídas as amizades) e a sensação de anonimato e solidão por parte do indivíduo.

Assim, anteriormente as instâncias de socialização e as instituições se constituíam como 
referências (identitárias e interpessoais) mais fortes. Agora, cada vez mais flexíveis, efêmeras, 
instáveis (ou “líquidas”, valendo-se do termo de Zygmunt Bauman), criaram condições para que os 
sujeitos se tornassem “soltos” na malha social, individualizados, autônomos, anônimos.

Pode-se mencionar também o vínculo de ordem religiosa, que era pautado pelo rigor e pela 
coerção. Enfraquecido, ele se personaliza e é cada vez mais direcionado pela escolha do sujeito – uma 
relação “à la carte”, como nomeia Lipovetsky (2005 [1993]). Os valores e os comportamentos 
apregoados são aceitos e incorporados de acordo com as decisões e vontades de cada pessoa, perdendo 
muito de sua força disciplinar: se não é considerado adequado pelo indivíduo, é substituído.

Nunca houve, talvez, uma sociedade que tivesse conquistado um tal grau de permeabilidade 
e de porosidade valorativa. Não queremos a ilusão do futuro nem a coerção do passado. 
Postulamos a intensidade do aqui e do agora como necessidades vitais. (Ibidem, p. XIII)

Em um ambiente em constante mutação, abundante de novidades, mas carente de referências 
sólidas, a autonomia dos sujeitos em suas escolhas se torna um grande valor – para se aproximar e se 
afastar, para comprar e descartar a seu bel-prazer. Pode-se mencionar mais uma vez Zygmunt Bauman 
para tratar do impacto dessa transitoriedade nas relações afetivas:

O compromisso com outra pessoa ou com outras pessoas, em particular o compromisso 
incondicional e certamente aquele do tipo “até que a morte nos separe”, na alegria e na 
tristeza, na riqueza ou na pobreza, parece cada vez mais uma armadilha que se deve evitar a 
todo custo. (BAUMAN, 2004, p. 111).

O impulso para essas transformações também diz respeito às mudanças no âmbito político-
econômico a partir do final do século XX. A globalização é sustentada pelo modelo neoliberal e pelo 
enfraquecimento do Estado em muitos de seus papéis tradicionais – o que abala sua capacidade de 
atuar enquanto instância representativa e como articulador dos interesses dos cidadãos e das 
instituições privadas, degradando as relações com a sociedade e gerando descrença e ceticismo.

A remodelação do poder do Estado criou novos caminhos para a ação das empresas e para a 
lógica privada – inclusive em muitas áreas até então de responsabilidade da esfera estatal. Enquanto 
gestor do espaço público, por exemplo, pode-se mencionar a crescente privatização na administração 
de vias e na “adoção” de praças. Assim, muitas tarefas socialmente empreendidas pelo Estado foram 
deixadas “sob o cuidado, a administração e a responsabilidade dos indivíduos, homens e mulheres” 
(BAUMAN, 2008, p. 83). 

Frente à “desresponsabilização” da esfera estatal, a mobilização social sob a forma de 
organizações não-governamentais, por exemplo, tem sido fundamental para as tentativas de cercear 
grandes produtores de transgênicos7 e para dar visibilidade para as precárias condições de trabalho 

7 Pode-se mencionar as iniciativas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) no que tange ao acesso da 
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pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação 
globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de 
tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. (HALL, 
2006 [1992], p. 75)5.

Os vínculos “tradicionais”, que geravam segurança, clareza, solidez, simplicidade, foram se 
transformando, impondo uma reconfiguração, nos indivíduos, da noção de si e da visão de futuro e, 
nas instituições, de seu papel e força perante os grupos sociais. Como enfatizado em LIPOVETSKY 
(2007, p. 290), ocorreram “a desagregação dos laços sociais, o recuo dos sentimentos de inclusão 
numa comunidade, o aumento da incerteza, a fragilização da vida profissional e afetiva, o 
afrouxamento dos laços familiares”.

Ao tratar das recentes transformações nas relações amorosas, Bauman descreve uma situação 
semelhante6:

Uma inédita fluidez, fragilidade e transitoriedade em construção (a famosa “flexibilidade”) 
marcam todas as espécies de vínculos sociais que, uma década atrás, combinaram-se para 
constituir um arcabouço duradouro e fidedigno dentro do qual se pôde tecer com segurança 
uma rede de interações humanas. (BAUMAN, 2004, p. 112-113).

A fim de tentar ilustrar tais acontecimentos, durante o curso de capacitação docente foram 
feitas tentativas de contextualização nas exposições e discussões em sala de aula. Por exemplo, foi 
mencionado que as gerações anteriores tinham como hábito, ao se referir a uma pessoa, explicitar 
seus antepassados e a cidade aonde nasceram e viveram. Tais indícios atualmente perderam a força 
devido, por exemplo, à instabilidade dos laços matrimoniais e à frequência com que os locais de 
moradia se alteram. Algo semelhante ocorre no que diz respeito ao trabalho. Décadas atrás, não 
somente os filhos seguiam a profissão dos pais, de modo quase automático, como também era muito 

5 Quando houver grande diferença entre a data original de publicação de um livro e o ano em que a edição consultada 
foi lançada, a referência bibliográfica apresentará ambas as indicações, a fim de marcar claramente o momento 
histórico a que se refere a obra.

6 Sobre os vínculos afetivos contemporâneos, é pertinente mencionar também a obra “O amor nos tempos do 
capitalismo”, de Eva Illouz (de 2011).
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em multinacionais (como algumas grifes e indústrias de eletrônicos de renome) em atividade em 
países subdesenvolvidos8.

Nessa mesma direção, Néstor García Canclini (1995) salienta o modo com que o universo do 
consumo se tornou um lugar privilegiado da cidadania: as questões centrais relativas às demandas 
cidadãs são cada vez mais respondidas através da aquisição privada de mercadorias – ao invés de se 
dar por meio da democracia, da ação coletiva em espaços públicos, da participação por meio dos 
movimentos políticos.

De modo semelhante, Don Slater (op. cit., p. 19) alega que, com o neoliberalismo, “a opção 
do consumidor tornou-se o modelo obrigatório para todas as relações sociais e exemplo de dinamismo 
e liberdade cívicos” – um processo em que “a provisão coletiva e social deu lugar ao individualismo 
radical”. Iniciativas governamentais recentes, no Brasil, podem ilustrar essa articulação entre 
cidadania e consumo: a ascensão social das classes populares se deu centralmente pelo acesso a 
crédito e a mercadorias.

Nas últimas décadas, assim, a soberania do mercado de bens de consumo foi impulsionada 
por privatizações, fusões e desregulamentações (entre outros motivos, como visto), que não somente 
incentivaram o surgimento e expansão mundial de grandes corporações como também a sua presença 
“extramidiática”. De acordo com Dominique Quessada (2003), esse termo se refere à uma prática que 
“estende a ideia de mídia até os limites extremos da sociedade” (p. 78). Como enfatiza o autor, “a 
sociedade inteira (é) concebida como mídia e superfície de inscrição de um discurso [...], o do 
consumo” (p. 79). Pode-se mencionar, exemplificando, como é notável a maior presença de marcas 
de empresas em eventos culturais e esportivos e em iniciativas de caráter ecológico e comunitário –
presença essa que é resultado, inclusive, de estímulos do governo.

No que tange ainda às ações de comunicação de Marketing, o atual status dos meios de 
comunicação de massa potencializam a visibilidade e o impacto do discurso de mercado, que por sua 
vez amplificam e legitimam a lógica de consumo. As empresas de mídia, além de dependerem 
essencialmente da comercialização dos espaços como fonte de financiamento, se fundiram em 
grandes grupos fortalecendo seus próprios interesses de mercado, misturando ainda mais publicidade, 
jornalismo, diversão e arte – diminuindo a distinção entre entretenimento, informação e ações de 
marketing (RAMONET, 1999; 2002, UTARD; 2003).

Ao tratar da cultura midiática infantil, David Buckingham (2007) menciona ainda o imenso 
impacto que os licenciamentos de personagens (convertidos em videogames, brinquedos, alimentos 
e uma infinidade de produtos) têm enquanto estímulos ao consumo, presentes nos mais diversos 
ambientes sociais. Na indústria do entretenimento, filmes e desenhos animados são encarados como 
franquias, articuladas a uma cadeia de mensagens e mercadorias que, retroalimentando-se, convergem 
para o consumo de uma diversidade de bens culturais e materiais. Desse modo, graças a essa relação 
profundamente interdependente entre a esfera econômica e o universo midiático, os veículos, 
onipresentes, se tornaram instrumentos que persuadem a aumentar o nível e a intensidade das 
atividades de consumo (SILVERSTONE, 2002). 

Ações híbridas, convergentes, sinérgicas: nos espaços públicos e privados se multiplicam 
campanhas publicitárias, eventos, patrocínios, vitrines, embalagens, promoções e brindes, sites, 
postagens nas redes sociais, mensagens por correio e SMS, por telefone e e-mail. As estratégias de 
estímulo ao consumo valem-se frequentemente de sutilezas, como no caso do merchandising nas 

população às informações relativas aos componentes transgênicos dos alimentos à venda no País.
8 Em “Sem Logo: A tirania das marcas em um planeta vendido”, de Naomi Klein, lançado no Brasil em 2002, dá-se 

muita ênfase à extensa terceirização da mão-de-obra pelas grandes corporações, concentrando-se principalmente em 
regiões economicamente periféricas.
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narrativas (principalmente de novelas e filmes, mas também na literatura e nos quadrinhos) e das 
matérias jornalísticas pagas9. O objetivo é a “gestão da experiência”, o controle da percepção dos 
consumidores por meio da manipulação de textos, imagens, cores, espaços, texturas, sons, luzes, 
cheiros – a fim de manter a marca e seus produtos em destaque: onipresentes, distintos, valorizados, 
desejados (PEREZ, 2004).

Como muitas vezes a orquestração multimídia e multissemiótica das atuais estratégias de 
marketing não é percebida conscientemente, durante o curso de capacitação de professores investiu-
se muitas horas-aula na desconstrução crítica de mensagens de caráter publicitário de modo a 
sensibilizá-los para a escala inédita com que se tem envolvido, persuadido e mobilizado os 
consumidores.

A centralidade do consumo na contemporaneidade, assim, se vê sustentada e potencializada 
pela expansão – e reconfiguração – das campanhas de marketing, que, por sua vez, são reforçadas 
pela ação da mídia como um todo e ocupam cada vez mais os espaços públicos. 

Conforme salienta Marisa Vorraber Costa (2009), essas “estratégias extremamente 
sofisticadas, caprichosas, minuciosas” (p. 91) se fundamentam em uma visão de mundo e ensinam 
valores e comportamentos, determinam o que é aceitável ou não. A autora denomina o efeito 
educativo dessas produções culturais de “pedagogia cultural corporativa”, enfatizando que os 
“padrões de consumo moldados pelo conjunto de propagandas das empresas capacitam as instituições 
comerciais como professoras do novo milênio” (p. 132). Esse discurso, hegemônico, estimula uma 
postura individualista, hedonista, narcisista, imediatista – caracteristicamente apolítico e que 
menospreza a noção de coletividade, de esfera pública.

A mídia e as corporações, desse modo, se tornaram instâncias de socialização de determinada 
cultura – a do consumo. Em meio “ao vácuo na orientação das relações pessoais”, as campanhas das 
empresas passam a adquirir “um valor compensatório e pedagógico”, os produtos, a ser “oferecidos 
como resposta para o descontentamento moderno” e o mercado, a atuar como uma das principais 
forças reguladoras de conduta dos indivíduos (ORTIZ, 1998, p. 119-120).

Com a reconfiguração – ou mesmo dissolução – das “âncoras” do indivíduo e seu longo e 
lento processo de autonomização10, criou-se um cenário favorável para que os múltiplos produtos, 
marcas e campanhas de marketing se multiplicassem, ganhassem visibilidade e importância –
tornando-se centrais e passando a substituir as ideologias morais e políticas anteriormente em voga.

Os espaços e vínculos sociais, fragilizados e instáveis, foram colonizados pela lógica 
mercantil: a satisfação do sujeito-enquanto-consumidor e o bem-estar material são valorizados e, por 
exemplo, o “projeto de felicidade” e a “significação da vida humana” saem da esfera religiosa e 
passam para o âmbito do consumo. Esse é um dos papéis que as marcas, as mercadorias e as relações 
de compra ocupam hoje em dia. Outras facetas serão abordadas na próxima seção.

3. A COMPLEXIDADE DO CONSUMO

O presente artigo relata uma experiência de didatização de temas concernentes ao consumo e 
às ações de comunicação de marketing que teve como alunos professores em formação (inicial ou 

9 Leandro Marshall, em “O Jornalismo na era da Publicidade”, de 2003, detalha as diversas maneiras com que tem se 
dado a mercantilização da prática e dos conteúdos jornalísticos – um processo que muitas vezes passa despercebido 
pela opinião pública.

10 Em “O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna”, lançado originalmente em 1983, Louis 
Dumont descreve esse processo considerando fatores religiosos, políticos e econômicos e comparando as sociedades 
ocidentais modernas com as sociedades tradicionais (da Idade Média e da Índia).

em multinacionais (como algumas grifes e indústrias de eletrônicos de renome) em atividade em 
países subdesenvolvidos8.

Nessa mesma direção, Néstor García Canclini (1995) salienta o modo com que o universo do 
consumo se tornou um lugar privilegiado da cidadania: as questões centrais relativas às demandas 
cidadãs são cada vez mais respondidas através da aquisição privada de mercadorias – ao invés de se 
dar por meio da democracia, da ação coletiva em espaços públicos, da participação por meio dos 
movimentos políticos.

De modo semelhante, Don Slater (op. cit., p. 19) alega que, com o neoliberalismo, “a opção 
do consumidor tornou-se o modelo obrigatório para todas as relações sociais e exemplo de dinamismo 
e liberdade cívicos” – um processo em que “a provisão coletiva e social deu lugar ao individualismo 
radical”. Iniciativas governamentais recentes, no Brasil, podem ilustrar essa articulação entre 
cidadania e consumo: a ascensão social das classes populares se deu centralmente pelo acesso a 
crédito e a mercadorias.

Nas últimas décadas, assim, a soberania do mercado de bens de consumo foi impulsionada 
por privatizações, fusões e desregulamentações (entre outros motivos, como visto), que não somente 
incentivaram o surgimento e expansão mundial de grandes corporações como também a sua presença 
“extramidiática”. De acordo com Dominique Quessada (2003), esse termo se refere à uma prática que 
“estende a ideia de mídia até os limites extremos da sociedade” (p. 78). Como enfatiza o autor, “a 
sociedade inteira (é) concebida como mídia e superfície de inscrição de um discurso [...], o do 
consumo” (p. 79). Pode-se mencionar, exemplificando, como é notável a maior presença de marcas 
de empresas em eventos culturais e esportivos e em iniciativas de caráter ecológico e comunitário –
presença essa que é resultado, inclusive, de estímulos do governo.

No que tange ainda às ações de comunicação de Marketing, o atual status dos meios de 
comunicação de massa potencializam a visibilidade e o impacto do discurso de mercado, que por sua 
vez amplificam e legitimam a lógica de consumo. As empresas de mídia, além de dependerem 
essencialmente da comercialização dos espaços como fonte de financiamento, se fundiram em 
grandes grupos fortalecendo seus próprios interesses de mercado, misturando ainda mais publicidade, 
jornalismo, diversão e arte – diminuindo a distinção entre entretenimento, informação e ações de 
marketing (RAMONET, 1999; 2002, UTARD; 2003).

Ao tratar da cultura midiática infantil, David Buckingham (2007) menciona ainda o imenso 
impacto que os licenciamentos de personagens (convertidos em videogames, brinquedos, alimentos 
e uma infinidade de produtos) têm enquanto estímulos ao consumo, presentes nos mais diversos 
ambientes sociais. Na indústria do entretenimento, filmes e desenhos animados são encarados como 
franquias, articuladas a uma cadeia de mensagens e mercadorias que, retroalimentando-se, convergem 
para o consumo de uma diversidade de bens culturais e materiais. Desse modo, graças a essa relação 
profundamente interdependente entre a esfera econômica e o universo midiático, os veículos, 
onipresentes, se tornaram instrumentos que persuadem a aumentar o nível e a intensidade das 
atividades de consumo (SILVERSTONE, 2002). 

Ações híbridas, convergentes, sinérgicas: nos espaços públicos e privados se multiplicam 
campanhas publicitárias, eventos, patrocínios, vitrines, embalagens, promoções e brindes, sites, 
postagens nas redes sociais, mensagens por correio e SMS, por telefone e e-mail. As estratégias de 
estímulo ao consumo valem-se frequentemente de sutilezas, como no caso do merchandising nas 

população às informações relativas aos componentes transgênicos dos alimentos à venda no País.
8 Em “Sem Logo: A tirania das marcas em um planeta vendido”, de Naomi Klein, lançado no Brasil em 2002, dá-se 

muita ênfase à extensa terceirização da mão-de-obra pelas grandes corporações, concentrando-se principalmente em 
regiões economicamente periféricas.
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continuada) e que objetivou sensibilizá-los e melhor capacitá-los para que se sintam motivados a
trabalhar com essas temáticas em suas salas de aula e, assim, contribuam para a formação de leitores-
consumidores críticos.

Uma parte fundamental desse processo é entender melhor certas mudanças históricas 
macrocontextuais que abriram caminho para que as relações de consumo ganhassem centralidade, 
como mencionado na seção anterior. Além disso, para entender com mais profundidade as múltiplas 
funções que as mercadorias e os atos de compra cumprem atualmente, foi imprescindível discutir 
sobre a complexidade e as contradições do consumo.

FIGURA 02 – ALGUNS PAPÉIS OU FUNÇÕES DO CONSUMO ATUALMENTE
FONTE: IMAGEM CONCEBIDA PELO AUTOR

A “FIGURA 2” acima apresenta algumas funções que as mercadorias e os atos de compra 
cumprem hoje em dia, mesclando aspectos coletivos e individuais que, entretanto, são 
fundamentalmente sociais, culturais. Esses aspectos, inclusive, não são excludentes: uma ação de 
consumo pode dizer respeito a diversos condicionantes e um mesmo indivíduo, de acordo com o 
produto, marca, objetivo ou momento, pode estar sendo motivado, mais fortemente, por um ou outro 
fator em específico.

Assim, a centralidade do consumo transforma as relações com o mercado em algo complexo, 
multifacetado. Nessas condições, o tratamento desse assunto (na Educação Básica, fazendo referência 
à situação em que o tema foi didatizado) não pode simplista, superficial e, principalmente, não pode 
ser moralista: o consumo, obviamente, não pode ser visto, em si, como algo prejudicial, pois cumpre 
as mais diversas finalidades (muito além das “necessidades biológicas”, “de sobrevivência”), algumas 
das quais cumpridas por ele há séculos.

As discussões a partir da leitura de obras da área da Antropologia de Consumo foram muito 
úteis, durante o curso de formação docente, para ampliar a visão sobre o papel do consumo. Em 
DOUGLAS; ISHERWOOD (2013 [1979]), por exemplo, as mercadorias são tratadas como 
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componentes de um sistema vivo de informação, que, compartilhado pelos consumidores, serve a um 
projeto classificatório (valorativo) de pessoas e eventos. Sob essa perspectiva, “os bens devem ser 
vistos como o meio, menos como objetos de desejo do que como fios de um véu que disfarça as 
relações sociais que cobre” (p. 267).

Os autores fazem referência a outros momentos da história e a outras sociedades e alegam que 
os bens dão visibilidade e estabilidade a categorias culturais e tornam inteligível a organização social. 
A fim de garantir o acesso a esses “serviços de marcação”, estratégias racionais são usadas em busca 
de “vantagens monopolísticas”: criar barreiras de entrada, “consolidar o controle das oportunidades 
e utilizar técnicas de exclusão” (ibidem, p. 138)11.

Assim, por meio do consumo (regulado tanto pela renda quanto por outros critérios, de acordo 
com a cultura), o indivíduo viabiliza processos de pertencimento a certos grupos sociais e distinção 
em relação a outros, auxiliando na manutenção de um esquema de classificação, de julgamento de 
sujeitos, objetos e situações, culturalmente compartilhado.

Everardo Rocha (2006), de modo semelhante, faz referência a textos de Veblen, Mauss e Lévi-
Strauss para corroborar uma abordagem cultural do consumo, tratando-o como um código que traduz 
relações e está presente na elaboração da subjetividade: indicando semelhanças e diferenças, “os 
produtos e serviços falam entre si, falam conosco e falam sobre nós” (p. 31).

Nesse sentido, mercadorias e marcas são atualmente fundamentais no desenvolvimento das 
identidades, articulando a personalidade dos indivíduos com representações coletivas divulgadas 
pelos meios de comunicação e por campanhas de marketing. Como exemplo extremo dessa ligação, 
o autor cita casos em que recém-nascidos recebem nomes de empresas e produtos, como Armani,
Porsche ou L´Oréal (ibidem, p. 18). Assim, a centralidade da lógica mercantil intensifica a atuação
dos bens de consumo na construção do self e na mediação entre o indivíduo e a sociedade. E, como o
sistema de produção e consumo é flexível e sempre inclusivo, cada novo nicho de mercado, cada
novo “estilo de vida” acaba por ser moldado e caracterizado por produtos e serviços específicos.

Entretanto, se é importante considerar a mercadoria como signo e os processos identitários, 
de exclusão, inclusão e distinção social viabilizados pelo consumo, também o é entender, como 
propõe Daniel Miller (2002, p. 160), “o uso do ato de comprar para constituir o estado atual da 
dinâmica de um relacionamento”. Tecendo comparações entre o abastecimento cotidiano de 
residências londrinas atuais com rituais de sociedades antigas, o autor enfatiza que, “em sua 
percepção diária, as compras tornam-se um dos meios mais fundamentais para a construção de 
relacionamentos de amor e carinho na vida prática” (ibidem, p. 32).

Em sua pesquisa etnográfica, o autor trata do papel do consumo nas relações interpessoais 
para além de aspectos posicionais (como o status). Entre pais e filhos, em relacionamentos incipientes 
ou já estabelecidos, no caso de idosos, mães solteiras ou mulheres solitárias, as compras cotidianas 
são efetivadas “como expressão de atenção e preocupação” (ibidem, p. 49): os atos direcionam-se 
principalmente à alteridade, no que se refere a transcender qualquer utilidade imediata e a se voltar 
para pessoas e laços desejados, existentes ou imaginados.

Os exemplos descritos nessa obra também exemplificam o modo com o consumo reflete 
desigualdades sociais, reproduzindo-as e incorporando pressões coercitivas hegemônicas. No caso da 
exploração do trabalho das mulheres, que muitas vezes ainda mantém “o dever devocional para com 
a família” (ibidem, p. 131), os homens podem comprar com desleixo, deixando a obrigação de 

11 Recentemente no Brasil, por exemplo, a fim de manter certos padrões de discriminação em uma situação de ascensão 
econômica das classes populares, novas categorias de serviços bancários foram concebidos pelas empresas, como Itaú 
Personnalité, Bradesco Prime, Banco do Brasil Estilo e Santander Van Gogh.

continuada) e que objetivou sensibilizá-los e melhor capacitá-los para que se sintam motivados a
trabalhar com essas temáticas em suas salas de aula e, assim, contribuam para a formação de leitores-
consumidores críticos.

Uma parte fundamental desse processo é entender melhor certas mudanças históricas 
macrocontextuais que abriram caminho para que as relações de consumo ganhassem centralidade, 
como mencionado na seção anterior. Além disso, para entender com mais profundidade as múltiplas 
funções que as mercadorias e os atos de compra cumprem atualmente, foi imprescindível discutir 
sobre a complexidade e as contradições do consumo.

FIGURA 02 – ALGUNS PAPÉIS OU FUNÇÕES DO CONSUMO ATUALMENTE
FONTE: IMAGEM CONCEBIDA PELO AUTOR

A “FIGURA 2” acima apresenta algumas funções que as mercadorias e os atos de compra 
cumprem hoje em dia, mesclando aspectos coletivos e individuais que, entretanto, são 
fundamentalmente sociais, culturais. Esses aspectos, inclusive, não são excludentes: uma ação de 
consumo pode dizer respeito a diversos condicionantes e um mesmo indivíduo, de acordo com o 
produto, marca, objetivo ou momento, pode estar sendo motivado, mais fortemente, por um ou outro 
fator em específico.

Assim, a centralidade do consumo transforma as relações com o mercado em algo complexo, 
multifacetado. Nessas condições, o tratamento desse assunto (na Educação Básica, fazendo referência 
à situação em que o tema foi didatizado) não pode simplista, superficial e, principalmente, não pode 
ser moralista: o consumo, obviamente, não pode ser visto, em si, como algo prejudicial, pois cumpre 
as mais diversas finalidades (muito além das “necessidades biológicas”, “de sobrevivência”), algumas 
das quais cumpridas por ele há séculos.

As discussões a partir da leitura de obras da área da Antropologia de Consumo foram muito 
úteis, durante o curso de formação docente, para ampliar a visão sobre o papel do consumo. Em 
DOUGLAS; ISHERWOOD (2013 [1979]), por exemplo, as mercadorias são tratadas como 
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comprar com cuidado como prerrogativa feminina12.
Outra faceta do consumo se refere à busca por prazer e conforto privados por meio da 

aquisição e do uso dos produtos e serviços. Como salienta Gilles Lipovetsky (2007, p. 41-42), o atual 
período de “hiperconsumo” se caracteriza como uma “fase da mercantilização moderna das 
necessidades, orquestrada por uma lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocional”. O autor alega 
que o consumo “para si” e seu “valor experiencial” atualmente suplantam o consumo ostentatório e 
os “particularismos de classe” – e se voltam principalmente para satisfações íntimas, “emocionais e 
corporais, sensoriais e estéticas, lúdicas e distrativas”. Não há como negar que certos grupos, em 
certas situações, são centralmente mobilizados pela busca por lazer, qualidade de vida, divertimento 
e bem-estar por meio das compras.

Dando continuidade aos itens listados na “FIGURA 2”, é importante salientar que, para tratar 
das compras por impulso, não se está excluindo os âmbitos socioculturais dos intrincados processos 
de decisão, mesmo quando são fortemente influenciados por estratégias de marketing, muito menos 
considerando o consumidor “um escravo irracional dos desejos materialistas, triviais que pode ser 
manipulado na direção de um conformismo infantil massificado por astutos produtores de larga 
escala” (SLATER, op. cit., p. 40).

Se o objetivo é abordar o consumo em sua complexidade, é fundamental considerar a força 
motivadora das atuais campanhas publicitárias e das promoções de venda e relativizar a noção do 
consumidor “soberano”, “consciente”, “bem informado”, principalmente em um contexto em que as 
relações com os produtos e serviços são centrais, frequentes e banalizadas e que o sistema produtivo 
se caracteriza pela abundância e pela efemeridade, por uma renovação constante das mercadorias e 
tecnologias, em ciclos cada vez mais rápidos de moda ou tendência.

Por outro lado – e finalizando essa breve apresentação de múltiplos olhares sobre o fenômeno 
do consumo –, pode-se mencionar uma tendência em que as escolhas do consumidor assumem um 
caráter politizado, como o boicote a marcas ou o apoio (“buycott”) a redes alternativas de comércio, 
de acordo com o posicionamento das empresas, a organização e sustentabilidade dos processos 
produtivos13.

De uma certa forma, esse comportamento de compra contradiz a visão, anteriormente citada, 
de que atualmente o consumidor é essencialmente individualista. Conforme SASSATELLI (2014, p. 
169), o consumo politizado “abarca tanto bens coletivos (as preocupações com o meio ambiente, a 
igualdade, a democracia) quanto a felicidade privada (em termos de satisfação criativa e crítica, e não 
de poder aquisitivo) na reavaliação da ideia de utilidade” – que passa a se estender para muito antes 
e muito depois do uso da mercadoria. Preocupando-se, então, com a instância produtiva, a natureza e 
a comunidade, os sujeitos utilizam suas compras para sejam ouvidas suas opiniões quanto à 
distribuição de riquezas, ao valor do trabalho, à exploração de recursos etc. (ibidem, p. 175)14.

12 Sobre articulações entre consumo (no caso, cultural) e reprodução social, pode-se também mencionar obras de Pierre 
Bourdieu, como “A Distinção: crítica social do julgamento” (originalmente publicada em 1979), especificamente 
quanto ao seu conceito de “habitus”.

13 Por mais que esse comportamento possa ser considerado ainda emergente, raízes desse movimento podem ser 
encontradas no final do século XVIII, no momento em que mulheres inglesas se valeram de seu poder de compra para 
apoiar o abolicionismo (SASSATELLI, 2014).
Novas demandas de grupos consumidores conscientes, éticos e críticos podem estar refletidas em posturas empresarias 
não somente vinculadas a aspectos ambientais, mas também socialmente inclusivas (como em algumas campanhas
recentes d’O Boticário) e que promovem o anticonsumo (como em comerciais da Heineken, Vivo e FIAT, veiculadas 
em 2016-2017, respectivamente sobre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o uso desmedido dos celulares e o 
uso de bicicletas como alternativa de transporte urbano).

14 Como problematiza SASSATELLI (op. cit.), esse engajamento, que conjuga interesse pessoal e o bem comum, pode 
ser considerado uma “ação coletiva individualizada”, pois não há mobilização de agentes coletivos (culturais ou da 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob uma perspectiva hedonista, o consumo pode ser encarado como essencial para a felicidade 
e realização pessoal, conforme é apregoado insistentemente nas campanhas publicitárias. Em um 
enquadramento naturalista, explica-se o consumo em termos de necessidades básicas, biológicas, 
universais. Sob um ponto de vista moralista, o consumo é associado a um comportamento superficial 
e aos mais diversos problemas sociais atuais (DOUGLAS; ISHERWOOD, op. cit., p. 10).

Entretanto, para compreender melhor o fenômeno – e se sentir capacitado e motivado para 
problematizá-lo na Educação Básica (remetendo mais uma vez ao curso de formação docente) –, é 
fundamental evitar posturas simplistas, como a celebração ou a censura, e abraçar sua complexidade 
e suas contradições.
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gerarem satisfação (física, psicológica, relacional), impactando de modo concreto e imediato na vida 
das pessoas. Nesse sentido, como alegam os estudiosos da cultura material, os objetos (em sua 
“humildade”, de acordo com Daniel Miller) fazem as pessoas e, num processo dialético de criação,
os indivíduos cotidianamente se valem de “táticas” (como nomeia Michel de Certeau) para manipular 
e combinar o que consomem.

Por outro lado, o caráter transitório das relações de mercado atuais, com seus produtos 
efêmeros, abundantes, crescentemente diversificados, torna as marcas e mercadorias imensamente 
inadequadas para agirem como substitutas das âncoras de socialização tradicionais.
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A FORTALEZA DA COPA DO MUNDO: REPRESENTAÇÕES E RECORTES DE
CONSUMO DA CIDADE-SEDE NO JORNALISMO LOCAL1

Alissa Carvalho2

RESUMO

O presente artigo investiga de que forma os jornais de Fortaleza (CE) reforçaram e construíram
representações sociais da cidade-sede e, dessa maneira, guiaram os percursos de consumo na cidade
durante a Copa do Mundo de 2014. Como mediador do acesso aos acontecimentos e agente na
construção social da realidade, o jornalismo é um dos atores que participam da produção simbólica
sobre as cidades e ajudam na manutenção do modelo de gestão típico do século XXI. Com base nos
aportes teóricos de cidade-mercadoria (SANCHEZ, 2010) e representações sociais (MOSCOVICI,
2011), a pesquisa categoriza aspectos, características e regiões de Fortaleza mencionados em 114
notícias e reportagens dos jornais o Povo e Diário do Nordeste e utiliza procedimentos da Análise
de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001; 2012) para identificar as representações. Conclui-se que
o jornalismo local reforça rotas turísticas historicamente construídas da cidade e, de forma geral,
baseia-se  em três  elementos  principais  para  caracterizar  uma Fortaleza  mercadoria  turística:  as
belezas da cidade, a hospitalidade do povo e o clima festivo.

Palavras-chave: Fortaleza; Consumo; Jornalismo; Cidade-mercadoria.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado que investigou as representações sociais de

Fortaleza como cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 que foram construídas e apresentadas pelo

jornalismo local  à  época  (CARVALHO, 2017).  Nesse  processo  de  representar  a  cidade para  o

cidadão, os jornais estudados, O Povo e Diário do Nordeste, também indicaram rotas de consumo e

funcionaram como guias de onde ir, do que ver, do que fazer na cidade – enfim, de que Fortaleza

consumir. O jornalismo fornece um acesso mediado a objetos, pessoas e lugares – inclusive à cidade

onde vivemos – que influencia a maneira como vemos o mundo e as interpretações que fazemos

dele.

Quinta maior cidade do país, com população estimada em dois milhões e quinhentas mil

pessoas, Fortaleza é porta de entrada para as praias do Ceará e um dos destinos mais procurados por

turistas brasileiro3. Mesmo com o décimo maior PIB, foi considerada a 12ª cidade mais violenta do

1 Trabalho inscrito para o GT Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.

2 Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará 
(PPGCOM/UFC). Contato: alissavcarvalho@gmail.com
3 O destino mais procurado por brasileiros  no fim de 2015, segundo pesquisa do site sobre turismo Decolar.com.
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mundo em 20154, uma capital em que a renda dos 10 bairros mais ricos é 8,6 vezes maior que a

renda  10  bairros  mais  pobres5.   É  uma  cidade  marcada  pela  concentração  de  renda  e  por

desigualdades sociais. Fortaleza é cidade violenta e destino turístico. É cidade de muito ricos e de

muito pobres. 

Ao longo dos anos, muitas representações e discursos circularam e foram produzidos sobre a

cidade.  Inserida  no  contexto  do  Nordeste  da  seca  e  da  miséria,  Fortaleza  passou  por  uma

ressignificação de imagem a partir do final da década de 1980. O sol da seca virou o sol da praia, e

o turismo  passou  a  ser  uma  das  principais  atividades  econômicas  do  estado,  com  ênfase  de

investimentos na região litorânea. Os gestores da época queriam – e os de hoje ainda querem – que

a  cidade  seja  símbolo  de  desenvolvimento  e  progresso.  Esse  não  é  um objetivo  exclusivo  de

Fortaleza; faz parte de um contexto mundial ligado ao modelo de gestão da cidade-mercadoria, que

alia produção simbólica e renovação urbana.

A pesquisa de mestrado é mais ampla, mas, para este artigo, optamos por recortá-la para

trabalhar com a seguinte hipótese: o recorte historicamente construído da cidade turística é seguido

e referendado pelo jornal durante a Copa do Mundo, reforçando os percursos oficiais de consumo

da cidade.  Nos tópicos seguintes, o artigo aborda a Copa do Mundo (e a visibilidade midiática

gerada por ela) como uma estratégia da gestão de uma cidade-mercadoria e o jornalismo como

construtor de representações sociais que guiam o consumo.

2. COPA DO MUNDO E CONSUMO DA CIDADE-SEDE: A BUSCA POR UM MERCADO

GLOBAL

Pude  constatar  pessoalmente,  na  companhia  do  governador  Cid  Gomes,  que  Fortaleza
realizará uma das  etapas mais vitoriosas  da Copa de 2014, dada a sua vocação para o
turismo, baseada em grandes belezas naturais, na história e na hospitalidade do cearense. É
uma  das  cidades  brasileiras  com  mais  traquejo  na  recepção  de  visitantes  nacionais  e
estrangeiros  que a  todo  verão  lotam as  suas  praias,  bem como apreciam sua  culinária
peculiar e sobretudo convivem com a lhaneza do povo do Ceará, onde, na expressão de seu
romancista José de Alencar, cintila o “fogo da hospitalidade” aceso pelas mãos da índia
Iracema. (…) Fortaleza e o Ceará, como todo o Brasil, têm muito a se beneficiar da Copa
de 2014, tal  a  grandeza dos melhoramentos que serão introduzidos nas cidades-sedes e
ficarão como uma herança útil e permanente. A Copa não traz apenas a alegria competitiva
e fraterna do futebol. Deixa em seu rastro obras de infraestrutura que vão servir à população
(REBELO, A. Diário do Nordeste, 6 maio 2012).

Disponível em: http://bit.ly/1ZiRdqy. Acesso em 20 dez. 2015.
4 De acordo com relatório da ONG mexicana  Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal.  A
pesquisa leva em consideração a taxa de homicídios em cidades com mais de 300 mil habitantes, fora de zonas de
guerra. 
5 Em 2012, segundo dados do IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará), 7% da população,
nos dez bairros mais ricos da cidade, concentrava 26% da renda. Já os dez bairros mais pobres, que correspondem a
49% da população, concentravam os mesmos 26%. Disponível em: http://bit.ly/1KJmAEe. Acesso em 20 dez. 2015.
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2 Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará 
(PPGCOM/UFC). Contato: alissavcarvalho@gmail.com
3 O destino mais procurado por brasileiros  no fim de 2015, segundo pesquisa do site sobre turismo Decolar.com.
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O trecho acima faz parte de um artigo assinado por Aldo Rebelo para o jornal Diário do

Nordeste, publicado em 2015. O então ministro do esporte busca justificar a realização da Copa do

Mundo em Fortaleza por sua “vocação turística” e por benefícios que, ele garante, o megaevento

trará para a cidade: uma nova infraestrutura para a população, uma nova infraestrutura turística. O

vir  a  ser,  a  certeza  desse  futuro,  é  o  que  legitima  Fortaleza  como  cidade-sede.  Os  custos  de

preparação  para  eventos  do  tipo  são  tão  elevados  que  a  ideia  de  “legado”  –  imagético  e  de

renovação urbana – tende a ser a única maneira pela qual os gestores podem justificar os gastos

(CHALKLEY, ESSEX, 1998). É o que busca fazer Rebelo, mesmo que não utilize o termo6.

A caracterização  dos  megaeventos  esportivos  como  ferramentas  de  fortalecimento  ou

reposicionamento da imagem de países e cidades-sede no cenário mundial é comum na literatura

sobre o tema (HALL, 2006; POYNTER, 2006; PREUSS, 2007). Isso acontece porque, além de

serem voltados para o mercado internacional (buscando atrair investimentos e turistas), uma de suas

características  centrais  é  a  cobertura  midiática.  Dessa  forma,  funcionam  como  uma  estratégia

integrada ao que a pesquisadora Fernanda Sánchez (2010) aponta como a criação e a promoção de

cidades-mercadorias:

Reinventar a cidade em sua era olímpica,  por exemplo, implica reconstruir sua imagem
buscando  corrigir  percepções  negativas  das  audiências  nacional  e  internacional.  Tais
esforços recaem em imagens estereotipadas que recortam os territórios da cidade de modo
seletivo. Liderada pelas elites políticas e econômicas, essa reinvenção reflete uma visão
particular  da  sociedade,  fragmentada,  distorcida,  simplificada  e,  portanto,  excludente
(SÁNCHEZ, 2010, p.18).

Nesse  sentido,  tal  como  o  legado  é  ferramenta  de  legitimação,  a  “inserção  no  cenário

mundial”  e  um  suposto  desenvolvimento  econômico  previsto  são  evocados  para  justificar  os

projetos de transformação da cidade. Estratégia retórica, o mercado de cidades virou uma receita a

ser  seguida,  a partir  de um modelo naturalizado e amplamente difundido,  e  se traduz em uma

competição entre as cidades e seus governos por visibilidade, espaço político e reconhecimento

internacional. É o que Fortaleza procura fazer, ao se candidatar como cidade-sede da Copa e ao

promover-se como destino turístico mundial.

Outro  ponto  importante  na  caracterização  dos  megaeventos  é  a  reestruturação  urbana

necessária para que a logística do evento funcione e a cidade tenha condições estruturais de receber

os visitantes. Intervenções de mobilidade urbana, obras nos aeroportos e nos portos são geralmente

6 Consideramos a definição proposta por Holger  Preuss  (2006, p.3):  “as  estruturas  planejadas e não planejadas,
positivas  e  negativas,  tangíveis  e  intangíveis,  que  foram/serão  criadas  através  de  um  evento  esportivo  e
permanecerão após esse evento”. O autor divide essas “estruturas” em seis categorias: infraestrutura; conhecimento,
desenvolvimento de habilidades e educação; imagem; emoções;  networks;  e cultura. É importante ressaltar que a
palavra  tem  uma  conotação  positiva,  principalmente  quando  é  utilizada  pelos  próprios  organizadores  de
megaeventos e acaba funcionando como ferramenta de legitimação. 
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realizadas nas futuras sedes. Broudehoux (2014, p.26) defende que a busca pela visibilidade é um

critério que orienta as intervenções, que priorizam uma “paisagem urbana visualmente consumível”.

A produção do espaço urbano por meio das chamadas revitalizações sempre existiu. O que é

novo, explica Sanchez (2010), é a escala global de produção, voltada para a dita inserção mundial.

Há,  segundo  a  autora,  um  padrão  homogêneo  tanto  nas  intervenções  estruturais  quanto  nas

representações criadas para as cidades, que são vendidas de forma semelhante. A renovação e as

representações  relacionadas  a  elas  são  influenciadas  por  turismo,  lazer  e  mercado  imobiliário,

formas de consumo do espaço.

Faz parte da política de turismo o incremento das chamadas atrações culturais – que não são

planejadas considerando quem mora naquela cidade, mas, principalmente o outro, o visitante. A

leitura  da  cidade  voltada  para  o  turismo recorta  aspectos  e  lugares  e  os  tira  de  sua  dinâmica

cotidiana: 

Esses espaços ‘dominados’, parcelas da cidade, determinam novas especializações, impõem
modos de apropriação e comportamentos apoiados em representações que, em alguns casos,
reforçam e, em outros, determinam novas formas de inclusão e exclusão de grupos sociais.
Na escala da cidade, as intervenções baseadas nas ‘parcerias público-privadas’ constroem
novas centralidades, polos de atração que redimensionam o fluxo de pessoas e reordenam o
consumo. Elas podem ser interpretadas como a expressão do movimento que transforma o
espaço em mercadoria, produzindo o consumo do espaço (SANCHEZ, 2010, P.48).

Para Sanchez (2010), as ações de reestruturação urbana são afirmações de visões de mundo,

noções e imagens – representações. Dessas ações, a revitalização de espaços e as grandes obras

urbanas acabam tornando-se símbolos do modelo de cidade e sendo utilizadas para unir as forças

sociais em torno de um projeto dito consensual e competitivo, liderado por promotores urbanos

(coalizões de grandes empresários, líderes políticos) que buscam tornar a cidade viável e atrativa,

principalmente para turistas e investidores estrangeiros. A cidade-mercadoria é planejada por grupos

determinados  para  grupos  e  classes  determinados,  o  que  Sanchez  (2010)  chama  de  usuários

solventes – aqueles podem pagar pelo acesso às renovações.

Para  que  esse  modelo  de  gestão  seja  estabelecido,  é  necessária  a  adesão  social.  A

comunicação é uma das chaves na busca por esse consenso, uma vez que pode ajudar a impor

leituras e representações sobre a cidade. No caso de Fortaleza, a busca por consenso é evidente em

um dos vídeos publicitários da campanha Fortaleza: cidade-sede da alegria, produzido para a Copa

das Confederações, em 2013. O vídeo tinha como público-alvo a população local e convidava os

fortalezenses  a  “vestir  a  camisa”  e  espalhar  “simpatia,  hospitalidade,  organização  e  bom

atendimento”7. 

7  Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xIn9kCZ9owM. Acesso em 19 dez. 2015.
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 A produção  simbólica  sobre  o  espaço  urbano é  o  outro  pilar  da  cidade-mercadoria.  O

marketing de lugar de Kotler et al (2005) tanto busca construir representações positivas para o de

fora quanto para o próprio cidadão. Isso provoca um apagamento de regiões e características da

cidade que mostram a desigualdade social. Além disso, a produção de imagens e representações é

instrumento de legitimação do modelo de gestão, o que mostra a influência da comunicação na

experiência e na percepção do espaço. Não é apenas o marketing que contribui para a circulação de

representações sobre determinado lugar, mas também o jornalismo.

3. O JORNALISMO E A CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O jornalismo faz parte da produção simbólica da cidade-mercadoria e atua na circulação e na

construção de representações sociais que funcionam como guias de consumo, tanto para turistas

como para cidadãos locais.

Optamos pela noção de representação social, teoria ligada ao campo da Psicologia Social e

desenvolvida por Serge Moscovici nos anos 1960, que pensa a cognição como um fenômeno social.

O autor não apresenta um conceito fechado e elaborado, mas Denise Jodelet (1991, p.4-5) indica

uma  caracterização  das  representações  sociais  que  é  consenso,  segundo  a  autora,  entre  os

pesquisadores: “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um

objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Para a autora, as representações são um saber prático porque orientam a nossa ação sobre o

mundo e sobre os outros, geram posicionamentos e guiam a tomada de decisões. Essa ênfase dada

ao  cognitivo  é  fundamental  para  a  pesquisa  apresentada  aqui,  uma  vez  que  as  representações

circulantes sobre Fortaleza guiam as atitudes de seus moradores, dos turistas e ainda a maneira

como ambos os grupos experimentam a cidade. 

A função principal das representações sociais, segundo Moscovici, é tornar familiar o não-

familiar, para que os indivíduos possam compreendê-lo. Isso acontece porque não temos acesso

direto a todas as esferas e acontecimentos da realidade.  O conhecimento que temos do mundo,

portanto, é mediado, e, para compreender a realidade deste mundo, classificamos objetos, pessoas e

acontecimentos em categorias já existentes, baseadas nas representações que carregamos. 

Por serem compartilhadas, as representações facilitam a comunicação e definem um quadro

de referências para a interação social. Guiam comportamentos e normas e ajudam a definir o que é

ou não aceitável para cada situação. Nem tudo, porém, é representação social. Um determinado

objeto pode dar lugar a imagens e opiniões desconexas, não compartilhadas socialmente ou que não

provoquem posicionamentos; isso não gera representações sociais. 
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Moscovici  (2011)  ainda  aproxima  o  fenômeno  das  representações  ao  senso  comum,

caracterizando-as como uma forma de conhecimento social e não-científico. As representações são

construções simbólicas que dependem do contexto em que estão inseridas, das normas, dos valores

e da cultura dos grupos sociais aos quais pertencem. 

As representações também baseiam a reprodução de preconceitos e estereótipos – uma vez

que  o  ato  de  categorizar  significa  rotular  e  limitar.  Para  Moscovici,  não  há  neutralidade  na

representação, pela própria característica do sistema. Nesse processo, forçamos, muitas vezes, que

pessoas  e  objetos  se  encaixem  em  determinada  categoria,  mesmo  que  não  sejam  exatamente

similares ao modelo da representação, ou não serão “compreendidos”. 

É parte da teoria das representações sociais a noção de que elas concorrem para a construção

de uma realidade comum a um grupo social, que, por esse motivo, interpreta o mundo de maneira

semelhante. Ao longo do tempo e através da recorrência nas interações sociais, as representações se

naturalizam  e  se  estabilizam,  são  consideradas  certas  pela  maioria,  formando  um  universo

consensual. 

As  representações  que  o  cidadão  evoca  para  interpretar  a  cidade  guiam  suas  ações  e

posicionamentos sobre ela. Como as representações influenciam também a formação da identidade

dos grupos sociais (HALL, 2016), elas interferem na sua identificação com os espaços urbanos e no

consumo que é  feito  deles.  Os  espaços da  cidade que frequentamos  e  consumimos  dependem,

portanto, das representações circulantes sobre nós e sobre eles – elas ditam não apenas que espaços

podem ser consumidos, mas também como eles podem ser consumidos e por quem, o que ajuda a

manter relações de poder entre grupos e classes sociais. 

Não  há  como  separar  as  representações  da  comunicação:  elas  tornam  possível  a

comunicação  e  circulam  e  são  construídas  na  comunicação.  O  jornalismo  e  a  comunicação

midiática inserem-se nessa equação de interpretação dos acontecimentos – e, portanto, de produção

da realidade – por serem espaços de “trocas e interações que contribuem para a instituição de um

universo  consensual”  (JODELET,  1991,  p.12),  por  permitirem de forma ampla a  circulação de

ideias e de representações, por abrirem espaço para o diálogo entre diversos grupos sociais. 

Há sempre  uma disputa  pelo  poder  de  representar.  No caso  da  criação  de  uma cidade-

mercadoria, percebemos a luta por criar um discurso hegemônico sobre a cidade. Diversos agentes –

representantes políticos, gestores, empresas, ONGs, por exemplo – estão em constante disputa por

esse poder de representar a cidade como melhor convém a eles. O sucesso desse modelo de gestão

depende, afinal, da criação de representações consideradas positivas por quem quer implantá-lo e da

coesão social em torno dele.
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Um dos principais pontos de discussão, quando se pesquisa o jornalismo como agente na

construção social da realidade, é a ideia dele como um discurso que reflete o real, pela função de

informar ao público. Como esta não é dada ou natural, o que o jornalismo faz é uma interpretação

limitada  da  realidade.  Essas  limitações  são  pessoais  e  profissionais  do  jornalista,  que  também

reporta uma versão do que é real. Ele tem conhecimento limitado do que aconteceu, é influenciado

pela própria ideologia e pelos valores do veículo, sofre com influências do campo político e do

campo econômico e trabalha com restrições de tempo e de espaço e com ferramentas, rotina e

critérios  de  seleção  da  profissão.  O  jornalismo  é,  portanto,  um campo  de  disputa  pelo  poder

simbólico, o poder de influenciar os indivíduos e grupos sociais (BOURDIEU, 1989), que inclui o

poder de representar.

Analisamos o jornalismo informativo que tem como público-alvo o cidadão de Fortaleza e,

portanto, constrói para esse cidadão representações da cidade. A atividade jornalística também lança

mão de representações sociais e de estereótipos, isso é parte do processo de comunicação – é esse

conjunto de informações, valores, opiniões e imagens compartilhados que faz com que as interações

ganhem sentido.  Como são essas  representações  que orientam a  relação dos  moradores  com a

cidade e com outros habitantes, é preciso atentar para quais representações estão sendo mobilizadas

nas notícias e reportagens.

Como outros discursos, o jornalismo fez circular e ajudou a produzir representações sociais

sobre o Brasil, as cidades-sede e a Copa do Mundo. Reproduziu, refutou e/ou transformou o que

diziam os discursos oficiais dos gestores veiculados por meio da propaganda e do marketing. Dessa

forma, atuou na construção de uma realidade social específica relacionada a Fortaleza como cidade-

sede da Copa do Mundo, influenciando a maneira como enxergamos e interpretamos o megaevento

e as transformações permanentes e temporárias que este provocou na cidade – assim como a própria

cidade. Isso não se deu de forma simples ou homogênea, uma vez que, no campo jornalístico estão

presentes ideologias, influências e características discursivas diversas. O discurso do jornalismo,

como todos os outros, não é isento. 

4. METODOLOGIA

Foram selecionados 114 notícias e reportagens publicadas em junho e julho de 2014 nos dois

principais jornais do Ceará: Diário do Nordeste e O Povo, respectivamente os de maior tiragem no

estado. São 61 textos do jornal O Povo e 53 do Diário.  A amostra forma um mês fictício,  que

corresponde à segunda e à quarta semanas de junho (8 a 14, 22 a 30) e à primeira e à terceira

semanas de julho (1 a 7, 15 a 21). A pesquisa inicial foi feita na versão online dos jornais (nos sites
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www.opovo.com.br e www.diariodonordeste.verdesmares.com.br) com as palavras-chave Fortaleza

e/ou cidade e Copa do Mundo e/ou Mundial. 

A metodologia de análise é dividida em duas etapas. A primeira é a categorização de a)

atributos positivos e negativos da cidade e de seus habitantes e b) regiões que aparecem nos textos,

um mapeamento que permite perceber a frequência e a importância dada a eles e identificar as

representações sociais de Fortaleza produzidas e reproduzidas pelos jornais locais; a segunda etapa

corresponde à aplicação de procedimentos da Análise de Discurso Crítica de Norman Fairclough

(2001; 2012), para investigar de que forma essas representações estão presentes. 

Procuramos  identificar,  por  exemplo,  as  referências  a  outros  textos  e  as  pressuposições

utilizadas  –  parte  da  intertextualidade  –,  a  contextualização  dos  discursos  relatados,  se  há

metadiscurso, ironias ou metáforas, que textos e vozes são incluídos, quais são excluídos e que

ausência significante pode ser percebida,  além da escolha e do significado do vocabulário.  No

tópico  seguinte,  os  pontos  mais  relevantes  da  análise  empreendida  na  dissertação  serão

exemplificados.

5. CATEGORIAS E ANÁLISE

As características  atribuídas  pelos  jornais  à  cidade  foram categorizadas  em dez  grupos.

Neste artigo, citaremos apenas algumas delas, mas uma análise mais completa pode ser consultada

na dissertação. A tabela abaixo mostra a presença de cada categoria no corpus analisado:

Tabela 1: Categorias presentes no corpus analisado

Categorias Critérios de categorização DN O Povo Total

Festa/animação Trechos que classificam Fortaleza como uma

cidade  animada  e  alegre  e  mencionam

comemorações e festas, relacionadas ou não

aos turistas. As festas juninas e a  fanfest da

FIFA estão nessa categoria.

15 11 26

Belezas Menções  às  belezas  da  cidade,

principalmente  às  praias  e  ao  centro

histórico.  Engloba também passagens  mais

genéricas, como “a cidade é muito bonita”,

ditas por turistas.

9 8 17

Um dos principais pontos de discussão, quando se pesquisa o jornalismo como agente na

construção social da realidade, é a ideia dele como um discurso que reflete o real, pela função de

informar ao público. Como esta não é dada ou natural, o que o jornalismo faz é uma interpretação

limitada  da  realidade.  Essas  limitações  são  pessoais  e  profissionais  do  jornalista,  que  também

reporta uma versão do que é real. Ele tem conhecimento limitado do que aconteceu, é influenciado

pela própria ideologia e pelos valores do veículo, sofre com influências do campo político e do

campo econômico e trabalha com restrições de tempo e de espaço e com ferramentas, rotina e

critérios  de  seleção  da  profissão.  O  jornalismo  é,  portanto,  um campo  de  disputa  pelo  poder

simbólico, o poder de influenciar os indivíduos e grupos sociais (BOURDIEU, 1989), que inclui o

poder de representar.

Analisamos o jornalismo informativo que tem como público-alvo o cidadão de Fortaleza e,

portanto, constrói para esse cidadão representações da cidade. A atividade jornalística também lança

mão de representações sociais e de estereótipos, isso é parte do processo de comunicação – é esse

conjunto de informações, valores, opiniões e imagens compartilhados que faz com que as interações

ganhem sentido.  Como são essas  representações  que orientam a  relação dos  moradores  com a

cidade e com outros habitantes, é preciso atentar para quais representações estão sendo mobilizadas

nas notícias e reportagens.

Como outros discursos, o jornalismo fez circular e ajudou a produzir representações sociais

sobre o Brasil, as cidades-sede e a Copa do Mundo. Reproduziu, refutou e/ou transformou o que

diziam os discursos oficiais dos gestores veiculados por meio da propaganda e do marketing. Dessa

forma, atuou na construção de uma realidade social específica relacionada a Fortaleza como cidade-

sede da Copa do Mundo, influenciando a maneira como enxergamos e interpretamos o megaevento

e as transformações permanentes e temporárias que este provocou na cidade – assim como a própria

cidade. Isso não se deu de forma simples ou homogênea, uma vez que, no campo jornalístico estão

presentes ideologias, influências e características discursivas diversas. O discurso do jornalismo,

como todos os outros, não é isento. 

4. METODOLOGIA

Foram selecionados 114 notícias e reportagens publicadas em junho e julho de 2014 nos dois

principais jornais do Ceará: Diário do Nordeste e O Povo, respectivamente os de maior tiragem no

estado. São 61 textos do jornal O Povo e 53 do Diário.  A amostra forma um mês fictício,  que

corresponde à segunda e à quarta semanas de junho (8 a 14, 22 a 30) e à primeira e à terceira

semanas de julho (1 a 7, 15 a 21). A pesquisa inicial foi feita na versão online dos jornais (nos sites
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Hospitalidade e 
recepção

Trechos  sobre  a  maneira  como  a  cidade

recebe os turistas e a dita hospitalidade do

povo cearense.

14 14 28

Segurança e
violência

Trechos  que  mencionam  esquemas  de

segurança  ou  crimes  cometidos  na  cidade

(com exceção das violações de direitos).

17 19 36

Infraestrutura e 
mobilidade

Estrutura  turística,  obras,  trânsito  e

esquemas  especiais  de  mobilidade  urbana

foram agrupados nessa categoria. O táxi foi

considerado numa classificação dupla, como

serviço e como mobilidade.

17 24 41

Equipamentos
turísticos  e
culturais

Menções  aos  equipamentos  culturais  da

cidade, como os museus.

7 5 12

Desigualdades
sociais e
violações  de
direitos

Menções  a  exploração  sexual,

desapropriações,  pobreza  e  vulnerabilidade

social.

8 13 21

Clima e
temperatura

Menções  ao  clima,  ao  sol,  ao  calor  e  à

temperatura da água.

8 10 18

Artesanato e 
comidas típicas

Citações  ao  artesanato  e  às  comidas

consideradas típicas de Fortaleza e do Ceará,

como a tapioca.

6 8 14

Preços e serviços
privados

Trechos que tratam dos preços de produtos e
dos  serviços  privados,  como  wi-fi  e  as
lanchonetes da Arena Castelão.

2 17 37

As  categorias  que  mais  aparecem  –  infraestrutura  e  mobilidade,  preços  e  serviços  e

segurança – dizem respeito à infraestrutura básica tanto para moradores quanto para turistas. Esses

textos tratam de um cotidiano da cidade que depende em grande parte da ação dos governantes. São

também pontos que estão diariamente presentes nos jornais, o que indica que a cobertura não fugiu

das temáticas que o leitor já é acostumado a ver – e das quais, de fato, o jornalismo deve tratar – e

que as publicações mostravam preocupação com essas questões. Fortaleza tem imagem de cidade

insegura, reforçada pelo corpus. Assim como a infraestrutura, esse é visto como um dos principais

problemas para a realização da Copa e se encaixa na preocupação em apresentar-se como uma
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cidade capaz de receber visitantes. A Copa do Mundo é apresentada como um alívio, ainda que

temporário, para a cidade.

Como mostra a tabela, a hospitalidade é também um dos temas mais tratados, vista como

algo  intrínseco  ao  cearense  e  como  compensação  dos  problemas  de  infraestrutura.  Os  textos

mencionam e reproduzem estereótipos e discursos já arraigados, contribuindo, assim, para ampliá-

los. Copa do Mundo também deixa herança imaterial, do Diário de 15 de julho, é um dos principais

exemplos. Nele, os estereótipos são reforçados por fontes especializadas: 

De acordo com o sociólogo Antônio Fernando Pereira,  nada foi mais digno de elogios e
destaque  no  mundo  inteiro  do  que  o  carisma  do  povo  brasileiro  e,  em  particular,  do
cearense. ‘Só isso compensou, com sobras, a falta de uma melhor estrutura e nem a derrota
da Seleção Brasileira para a Alemanha, irá apagar, o que gerou frutos para o turismo (...)’,
avalia. A nossa ‘tal cearensidade’, nosso jeito ímpar de ser, do acolhimento, a generosidade,
a capacidade de viver  com as diferenças e se adaptar  a  elas  conquistaram aqueles  que
vieram ao nosso Estado, aponta a psicóloga Jânia Câmara. 

As qualidades dos habitantes locais, principalmente a hospitalidade, são identificadas como

atributos do lugar; algo a ser consumido, portanto. O cidadão faz parte da experiência de consumo

da cidade, é vendido como tal e está  a serviço  dos visitantes. A escolha de alguns termos para

representar a cidade e o comportamento dos fortalezenses ilustra  bem a ideia da hospitalidade.

Ambos  os  jornais  recorrem  a  expressões  como  “abrir  as  portas”,  “cidade  acolhedora  por

excelência”, “acolher bem”, “cidade que sabe receber os turistas”, “arrumar a casa”, metáforas que

marcam o papel de anfitrião do fortalezense.

Um dos legados que ambos os jornais atribuem à Copa do Mundo é a ocupação dos espaços

da cidade, principalmente através da festa, uma das categorias analisadas. Também no texto acima,

o Diário  utiliza  os  termos  “reencontro”  e  “reconquista”  para  tratar  da  relação  positivamente

transformada, segundo o jornal, da população com a cidade. Antes, era como se o fortalezense não

tivesse motivos para vivenciar os espaços da cidade, que o território da cidade estivesse dominado

por outras questões ou que os atrativos não fossem suficientes. A Copa é vista como um ponto de

virada: a partir de então, de uma forma quase mágica, o fortalezense passaria a consumir Fortaleza.

É interessante perceber, porém, que espaços foram tidos como “ocupados” pela população: o

calçadão da avenida Beira Mar já era ponto frequentado pelos fortalezenses mesmo antes da fanfest

e a tradição de enfeitar as ruas de verde e amarelo é um ritual que acompanha a seleção brasileira

nas Copas do Mundo. Falar em “ocupação da cidade” de forma geral quando se quer dizer espaços

específicos é mais uma forma redutora de representar tanto a Copa quanto a cidade. Quando tratam

de festas, e também de artesanato, os jornais indicam que para aproveitar a visibilidade gerada pela

Copa do Mundo é preciso localizar-se em áreas específicas da cidade.
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segurança – dizem respeito à infraestrutura básica tanto para moradores quanto para turistas. Esses

textos tratam de um cotidiano da cidade que depende em grande parte da ação dos governantes. São

também pontos que estão diariamente presentes nos jornais, o que indica que a cobertura não fugiu

das temáticas que o leitor já é acostumado a ver – e das quais, de fato, o jornalismo deve tratar – e

que as publicações mostravam preocupação com essas questões. Fortaleza tem imagem de cidade

insegura, reforçada pelo corpus. Assim como a infraestrutura, esse é visto como um dos principais

problemas para a realização da Copa e se encaixa na preocupação em apresentar-se como uma
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Na categoria de desigualdades sociais e violações de direitos, foram classificados textos que

tratam da exploração do trabalho infantil  e da exploração sexual  – Fortaleza também tem uma

imagem ligada ao turismo sexual, uma forma de consumo da cidade que é combatida e vista como

negativa.

Turista leva imagem positiva do CE, também do Diário do Nordeste, traz representações

predominantemente positivas da cidade, principalmente na fala dos turistas. O contraponto é feito

por uma fonte especialista – e cidadã local –, para quem o clima de festa do megaevento ajuda a

direcionar a percepção dos visitantes.  Esse direcionamento é fruto também do próprio percurso

limitado do turista pela cidade, que se prende à orla turística e ao Castelão.

A professora Maria Cleide Bernal comenta ainda que a desigualdade social, embora esteja
presente no cotidiano da cidade, não possui grande influência na percepção dos turistas
estrangeiros sobre Fortaleza. ‘Na maioria das vezes, o turista não tem nem a oportunidade
de se atentar para a questão social,  pois ele vem num clima de festa’,  comenta.  Maria
Cleide Bernal continua, afirmando que, mesmo no clima da Copa do Mundo Fifa 2014, os
próprios  fortalezenses  enfrentam  dificuldades  no  âmbito  da  inclusão  social.  ‘A
desigualdade é sentida muito mais pelo fortalezense de classe média-baixa, que acompanha
toda a movimentação, mas quase sempre não tem condição de acompanhar a festa dentro
do estádio. 

É  mencionado  um ponto  importante  de  debate  nas  pesquisas  sobre  os  megaeventos:  o

público que pode consumir a Copa do Mundo de forma oficial é formado por turistas, em sua maior

parte, e pelos cidadãos locais que podem arcar com o preço dos ingressos. A Copa é, por si só, um

evento excludente; algo exacerbado pela concentração dos investimentos realizados. O restante da

população local  precisa  procurar  outras  maneiras  de  experimentar  a  Copa realizada  na  própria

cidade,  que é apenas o palco do “espetáculo”,  obrigada a oferecer uma conjuntura específica e

determinada por agentes externos. 

Outra das categorias analisadas é a de belezas da cidade. As praias são os principais pontos

turísticos de Fortaleza. Embora haja uma orla (Praia de Iracema e Praia do Futuro) mais indicada

para a visitação de turistas, a Barra do Ceará é aos poucos incluída na rota. Apesar de também ser

apresentado  como  ponto  de  visitação,  o  Centro  é  atrelado  prioritariamente  a  características

negativas, como ilustra Uma Fortaleza inteira para desfrutar em tempo de férias8, de O Povo:

É fato que não houve total preparo da cidade para se apresentar a quem chega, critica o
educador e turismólogo Gerson Linhares. Faltam, por exemplo, placas com informações em
muitos  dos nossos monumentos históricos.  (…) Gerson cita ainda os  bairros  Benfica e
Centro.  Este reúne muito da história  de  Fortaleza,  apesar  dos maus tratos  sofridos por
muitos equipamentos. Alguns, ele diz, podem fazer a cidade “passar vergonha”. “A Praça
dos Leões não está preservada; tem um odor terrível”, lamenta o turismólogo. 

O trecho evidencia a preocupação com o modo como o outro, o turista, perceberia a cidade.

8 O texto corrobora com a visão de que a cidade tem “muitas” atrações, e é um dos únicos textos que indicam pontos
turísticos e culturais para além da praia. Essas “muitas opções”, porém, não aparecem em outros textos do corpus.
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A visibilidade é bem-vinda, mas é preciso ter cuidado com o que é visto e mostrado. A categoria de

equipamentos turísticos, presente em onze textos, também reproduz representações de uma cidade

que não cuida de seus atrativos.

De forma geral, três elementos principais constroem uma Fortaleza mercadoria turística: as

belezas da cidade, a hospitalidade do povo e o clima festivo. Os dois primeiros foram, inclusive,

citados pelo ex-ministro Aldo Rebelo como a base da “vocação turística” da cidade. Dois dos textos

mais representativos para essa construção, e que também demonstram a preocupação com a imagem

da cidade são  O que os estrangeiros levariam de Fortaleza, de O Povo, e  Turista leva imagem

positiva do CE, do Diário, que trazem enquetes em que os turistas escolhem os melhores atributos

da  cidade.  Reportagens  com  o  mesmo  mote,  mas  com  execuções  distintas  que  mostram  as

semelhanças e diferenças entre as duas publicações. 

Os jornais constroem representações de Fortaleza como um bom destino turístico, apesar de

seus problemas para o cidadão local e para o turista. Reforçam as construções do Ceará voltado para

o turismo, que ganharam força no fim da década de 1980, mas não deixam de lado os aspectos

negativos e as contradições da cidade fragmentada, que aparecem com frequência, como mostrou a

tabela.

Quanto  à  classificação  por  regiões9,  identificamos  que  trinta  e  seis  dos  119  bairros  de

Fortaleza  são  citados  no  corpus.  A distribuição  desses  lugares  nos  jornais  é  desigual,  algo  já

esperado. A regional II, que engloba a parte turística da orla e os bairros de maior IDH da cidade, é

mencionada em 59 textos, enquanto a regional VI, onde fica a Arena Castelão e a segunda com

maior presença, aparece em 35. Os números são explicados pelo foco turístico do megaevento e

pela localização do estádio, além de indicar a exclusão de outras regiões da cidade da Copa do

9 As menções a bairros e lugares de Fortaleza foram classificados por Secretarias Executivas Regionais, divisões da
cidade que funcionam como sub-prefeituras. O mapa abaixo identifica as regionais.

FIGURA 01: Mapa de regionais de Fortaleza.
FONTE: Site da Prefeitura de Fortaleza
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O trecho evidencia a preocupação com o modo como o outro, o turista, perceberia a cidade.
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Mundo – o que nos permite confirmar sua natureza excludente, pensada para o consumo apenas de

determinados  grupos  sociais,  apesar  de  a  cobertura  abordar  como  comunidades  periféricas

consomem a Copa. 

Em  Uma Fortaleza inteira para desfrutar em tempo de férias, o jornal O Povo traz uma

série de sugestões para que o turista conheça Fortaleza e para que o fortalezense vire turista na

própria cidade. Em um infográfico que lembra um guia turístico, além das sugestões que não fogem

do lugar-comum, – Praia de Iracema, Centro Dragão do Mar,  museus,  Mercado Central – há a

região da Vila do Mar, um projeto de requalificação da orla da Barra inaugurado em 2012. Não é,

evidentemente, a “Fortaleza inteira” para o usufruto do turista. A metonímia contribui para reduzir

Fortaleza e sua atratividade a regiões específicas e oficialmente turísticas da cidade. A “Fortaleza

inteira”  da  reportagem é  composta  pelas  praias,  pelos  centros  de  venda  de  artesanato  e  pelos

museus. 

Em duas ocasiões no jornal O Povo e uma no Diário do Nordeste, bairros não-turísticos são

palco para mostrar como as comunidades viveram o megaevento. A população consome a Copa do

Mundo em Fortaleza da mesma maneira que experimentou todas as outras Copas: pela televisão,

com o ritual da reunião dos amigos e da pintura das ruas. Não houve mudança significativa na

forma  de  consumo,  mas  os  textos  indicam consequências  positivas  e  temporárias  que  a  Copa

provocou em determinados pontos da cidade – como o aumento de policiamento.

O produto Fortaleza, aquele que vale a pena ser visto, é reduzido ao litoral leste: as menções

à Praia de Iracema/Meireles/Praia do Futuro como o local onde os turistas se concentram, o clima

considerado propício apenas para o lazer de sol e praia, os pontos turísticos mal preservados no

Centro. Há tentativas de inclusão de outros espaços, mas de forma discreta no contexto. 

Apesar de incursões de ambos os jornais a regiões não turísticas, os limites espaciais da

cidade-sede não são ampliados: poucas são as relações de turismo que ocorrem foram dos espaços

comuns – orla da regional II, aeroporto e Arena Castelão. Outras regiões aparecem, de forma geral,

fechadas em si mesmas, como nas notícias que tratavam de como comunidades periféricas, fora

dessas  rotas,  vivenciavam  o  megaevento  esportivo.  Essas  regiões  não  são  apresentadas  como

atrativas para os turistas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Copa do Mundo, tal como os Jogos Olímpicos, faz parte de uma estratégia governamental

para  fortalecer  e  construir  novas  representações  sobre  as  cidades  (e  o  país)  e  atrair  turistas  e

investimentos. O jornalismo colabora com essa construção: o que conhecemos da cidade e o que
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consideramos importante conhecer são aspectos influenciados diretamente pelo jornalismo como

mediador social. O discurso faz circular as representações de forma amplificada, o que contribui

para  que  elas  se  tornem  sociais.  Nesse  processo,  excluem-se  (ou  reduzem-se)  regiões,
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A TRAGETÓRIA DO CONSUMO RADIOFÔNICO: EM BUSCA DE UMA 
RADIFODIFUSÃO FENOMENOLÓGICA1

Bárbara Maia2

RESUMO

O rádio, objeto centenário, é central na presente pesquisa, que traça a trajetória do meio tanto na sua 
materialidade quanto na sua expressividade, rumo a uma radiodifusão fenomenológica, proposta por 
Murray Schafer (1999). Este percurso permeia as diversas formas de consumo do meio, de um vínculo 
existente entre o rádio e o ouvinte, que vai desde uma relação individualizada, comercial e superficial 
existente ainda hoje, até a procura por uma voz empática (PINOTTI, 2010; AGOSTA. 2014), que dê 
conta da pluralidade de vozes do mundo, em que o homem é retirado do foco central. Assim, objetiva-
se compreender o que caracteriza a radiodifusão fenomenológica e sua relação com a empatia. Para 
tanto, necessita-se partir de uma compreensão de consumo que compreenda não apenas os sujeitos 
sociais, mas também toda a diversidade de vozes existentes. Chega-se à conclusão de ser o rádio um 
meio subutilizado quando suas potencialidades, que permitem possibilidade mais amplas, servindo 
de ponte entre os sujeitos do mundo.

Palavras-chave: Consumo; Radiodifusão Fenomenológica; Rádio; Expressividade; Materialidade.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por objetivo promover reflexões sobre o consumo do rádio a partir da 

perspectiva do próprio meio. Porém, é preciso destacar que o intuito aqui não é questionar o 

antropocentrismo, visto o humanismo tradicional ainda exercer bastante influência na produção da 

presente autora. Ao invés disso, pretende-se tensionar esta perspectiva, trazendo nuances quanto à 

existência de um objeto centenário que modifica nossa relação com o mundo e que funciona como 

um veículo que pulsa “bem-estar físico e mental no nosso sangue” (SCHAFER, 1999, p. 30). 

Estudar a trajetória do rádio é um desafio, visto este ter vivido muitas histórias e ter falado para 

diversas pessoas, desde as mais jovens até as mais idosas, percorrendo diferentes períodos históricos, 

muitas vezes ativamente, seja como voz de ditadores3 ou como a voz que informa. Porém, essa relação 

do objeto radiofônico com o humano supera o seu papel como meio de informação e entretenimento, 

pois materializa o homem, as ideias, as informações. Dá vida a algo inexistente para a maior parte do 

mundo e apresenta pessoas, em que “a única pista da sua existência são as antenas metálicas dos seus 

tetos” (SCHAFER, 1999, p. 34). 

Porém, trazendo novas perspectivas quanto a este papel, Schafer diz que após diversas 

1 Trabalho inscrito para o GT Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, barbaramaiap@gmail.com.
3 Hitler afirmava ter conquistado a Alemanha por autofalantes (SCHAFER, 1999).
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pesquisas realizadas com seus alunos, chegou à conclusão de que o rádio é “imensamente regionalista, 

medianamente nacionalista e totalmente desinteressado pelo resto do mundo” (SCHAFER, 1999, p. 

35). Mas afirma que este poderoso meio não tem sido utilizado de acordo com seu potencial, por isso 

propõe a radiodifusão fenomenológica, sugerindo que “deixemos que os fenômenos do mundo falem 

por si mesmos, com suas próprias vozes, em seu próprio tempo, sem que o homem tenha sempre que 

ocupar o lugar central” (SCHAFER, 1999, p. 37).

Logo, pensar o rádio pelo viés da fenomenologia é utilizá-lo como voz do mundo, mas do 

mundo como ele é, em sua crueza, complexidade e atemporalidade. Ele deixaria de dar voz apenas 

ao homem e conectaria o todo em suas várias esferas e realidades. Todavia, a existência do meio hoje 

é ainda mais problematizada que sua utilização antropocêntrica, visto ser utilizado como veículo de 

poder, que dá voz a poucos e exige que muitos concordem com o que é dito. Assim, será necessário, 

no desenvolvimento deste artigo, pontuar a expressividade do rádio ao longo de sua trajetória, rumo 

a uma voz empática.

Como o objetivo é compreender o percurso da materialidade e da expressividade do meio, 

alguns conceitos serão elucidados: a empatia e a fenomenologia serão tratadas juntamente, para 

compreensão do que é proposto. Autores como Andrea Pinotti (2010) e Lou Agosta (2014) serão 

usados no desenvolvimento do artigo. Já na compreensão da trajetória da materialidade e da 

expressividade radiofônica, serão trazidos como autores principais Vilém Flusser (2015 e 1994) e 

Marcelo Kischinhevsky (2016). No desenvolvimento do paper procura-se manter o discurso pela 

perspectiva rádio e não por aquela que o homem tem do meio, emancipando, portanto, o objeto. 

O consumo é trazido na discussão como um pressuposto. Ele permeia todas as discussões no 

artigo, mas sem abordar necessariamente a discussão quanto as suas diferentes possibilidades. Parte-

se muito mais de uma compreensão do consumo como necessária para a efetivação das relações 

construídas a partir do rádio. Porém, entende-se como necessário explicitar a definição de consumo 

dada aqui, como um sistema de integração e comunicação (CANCLINI, 1992). Apesar de Canclini 

abordar essa relação como apenas uma das muitas possibilidades de consumo e de definir essa 

aproximação apenas em seu âmbito social tradicional, ou seja, entre humanos, permite-se no presente 

paper uma licença teórica para expandir esse conceito para todas as relações possíveis de consumo a 

serem efetivadas entre homens, objetos e natureza. 

A explanação aqui incialmente desenvolvida propõe instigar reflexões nos pesquisadores do 

tema, expandindo as possibilidades de abordagem do objeto para além de seu papel mercadológico. 

Pensar pelo viés da fenomenologia possibilita ao rádio assumir novos papéis, falar novas línguas e 

conectar uma pluralidade de seres, isso sem perder sua essência.  Isto posto, serão expostas também 

as discussões sobre a própria identidade radiofônica, visto ser esta questão importante no alargamento 
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do tema realizado no presente artigo. 

2. A TRAJETÓRIA DO RÁDIO: SUA MATERIALIDADE E EXPRESSIVIDADE

O rádio é um meio centenário, que acumula diversas histórias ao longo de sua existência. No 

Brasil, ele surgiu nos anos 204 e desde então readequou sua forma de se expor de acordo com as 

demandas de mercado, tecnológicas e sociais. Luiz Arthur Ferraretto (2015) propõe cinco fases para 

se estudar seu percurso histórico, são elas: 1) a fase de implementação, que compreende os períodos 

de 1910 até a segunda metade dos anos 30; 2) a fase de difusão, que vai até a segunda metade dos 

anos 60; 3) a fase de segmentação, que abarca o final dos anos 50 até o início do século XXI e 4) a 

fase de convergência, que permanece ainda hoje (FERRARETTO, 2015). Durante estes períodos, o 

objeto radiofônico passou por diversas modificações, seja com a inserção da publicidade como fonte 

de renda, o surgimento do cinema e depois da TV, que exigiram que o meio se redesenhasse para se 

manter relevante e, por fim, com o aparecimento das tecnologias digitais, como a internet.

A materialidade e a expressividade do rádio, ao longo dos anos, também foram revistas. 

Antigamente representado por grandes maquinários, que ocupavam lugar central da casa, 

desenvolveu-se, libertando-se ao sair de ambiente doméstico e ganhando as ruas. O rádio portátil 

reconfigurou a relação do meio com o mundo, criando-se novas possibilidades. “Se o transístor já 

havia deslocado o rádio da sala de estar, (...) agora o rádio a pilha tem novos companheiros, que 
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transmutou-se em um veículo musical e deu voz ao comunicador radiofônico, que surge como “uma 

forma de reação do meio à simulação de proximidade conferida pela imagem aos conteúdos 

televisivos” (FERRARETTO, 2014, p. 61). Assim, passou a personificar o papel do amigo, do 

confidente. Aquele que te entende, que sabe o que você precisa e quando precisa. Porém, esse modelo 

entrou em declínio com a proliferação de técnicas digitais, que atendiam melhor às necessidades deste 

público. 

Flusser (2015) propõe outro tipo de categorização. Para o autor há no mundo das coisas vivas 

três categorias: o comestível, o copulável e o perigoso. Quando identificamos algo no mundo vivo e 

o tomamos para nós, ou seja, quando tiramos “a pedra do mundo” (FLUSSER, 2015), ela é tornada

uma abstração e deixa “de fazer parte do mundo da vida. Essa pedra que aquele animal deitado certa 

vez capturou é uma abstração. Eu extraí o ato de dirigir-se, retirei o futuro. (...) é um volume, um 

corpo. Corpo significa cadáver” (FLUSSER, 2015). Flusser usa a pedra para exemplificar a relação 

do homem com o objeto, pois toma para si diversos objetos do mundo da vida e torna a própria vida 

um mundo objetivo, tornando-se submisso a ele (FLUSSER, 2015, p. 115). 

O rádio como objeto parte deste mundo objetivo torna o homem submisso? Até onde a relação 

do homem com o objeto dominado, antes subjetivo, não o torna igualmente objetivado? Flusser reflete 

sobre essa relação, ilustrado no uso do ramo pelo homem. “Na medida em que ele deu certo emprego 

ao ramo, ele tornou a floresta humana, humanizou a floresta. Por outro lado, ele próprio se tornou 

natureza ao dar um emprego ao ramo” (FLUSSER, 2015, p. 118). Assim, o rádio é humanizado pelo 

humano, que se torna também parte radiofônico, o que pode ser identificado na própria delimitação 

do falar, do informar do sujeito a outros sujeitos. Determina-se a forma adequada de se expressar em 

diversas instâncias do viver. 

3. DO RÁDIO INDIVIDUALISTA AO RÁDIO EMPÁTICO – A RADIODIFUSÃO
FENOMENOLÓGICA

O rádio fala para os sujeitos do mundo ouvirem. Por isso é preciso compreender como se dá 

essa audição, como se desenvolveu essa cultura do ouvir (MENEZES, 2007) ou esse gesto de ouvir 

(FLUSSER, 1994). O primeiro conceito procura buscar “as raízes dos processos comunicativos, 

buscando pistas das fases históricas nas quais um ou alguns dos chamados órgãos dos sentidos foram 

mais privilegiados em ambientes culturais diversos” (MENEZES, 2007, p. 111). O autor procura 

tensionar a cultura do ouvir com a supervalorização da cultura do ver nas sociedades modernas, 

pontuando a importância do ouvir na “constituição do homem como animal simbólico, histórico, 

capaz tanto de tomar distância como de vincular-se às coisas e aos outros” (MENEZES, 2007, p. 
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capaz tanto de tomar distância como de vincular-se às coisas e aos outros” (MENEZES, 2007, p. 

113). Portanto, no ouvir estaria a qualidade do sentir e da vinculação social do homem.

Tanto Menezes como Flusser, trazem a questão do ouvir para a escala da abstração, que 

“permite a própria constituição do homem como animal simbólico, histórico, capaz tanto de tomar 

distância como de vincular-se às coisas e aos outros” (MENEZES, 2007, p. 113). Para Flusser (1920-

1991), contanto, há um crescimento nesta escala, que se diferencia tanto quanto aos sentidos 

aguçados, quanto ao objeto instigador do sentido, sendo elas: a comunicação tridimensional (com o 

corpo), a comunicação bidimensional (com as imagens), a comunicação unidimensional (com o traço 

e a linha da escrita) e a comunicação nulodimensional (com os números e os algoritmos das imagens 

técnicas). O falar radiofônico permearia, dependendo da materialidade utilizada, uma ou mais formas 

de abstração, visto provocar diversos sentidos em sua expressividade. 

Flusser (1994) também fala do gesto de ouvir, afirmando ser esta ação um movimento do corpo, 

uma postura corporal. “O gesto de ouvir é essencialmente uma adaptação do corpo a uma mensagem 

acústica, o que difere de outros gestos” (FLUSSER, 1994, p. 152 – tradução nossa)5. O autor destaca 

a música nesse processo, em uma postura em que o ouvir permite que o corpo também produza música 

(FLUSSER, 1994). Essa relação enfatiza as influências provocadas por ambos os lados, seja do 

homem no rádio, como o rádio no homem. Porém, esse nível de envolvimento auditivo é descrito 

pelo autor através da música. A expressividade informativa provoca a mesma reação corporal? Parte-

se, no presente artigo, do pressuposto que sim. Porém, considera-se que a forma de ouvir modifica a 

base por qual esta relação se desenvolve, determinando um vínculo individualizador ou empático.

O rádio individualizado é fruto da transformação da materialidade do meio em um som 

ambiente, invisível. O mundo do homem tornou-se um lugar barulhento, pela diversidade de fontes 

sonoras. O sujeito que liga o rádio a caminho do trabalho, no trânsito, pode estar mais interessado em 

abafar os ruídos sonoros que efetivamente se informar sobre os últimos acontecimentos. O jovem que 

põe o fone de ouvido ao entrar no ônibus pode querer delimitar as relações humanas comuns na vida 

diária, pois insere-se em um mundo individual, apenas dele. Assim, o meio vai se tornando objeto 

individualizador, que permite uma imersão sonora de sujeitos que querem fugir, mesmo que por 

poucos momentos, do mundo em que vivem. Ele passa a servir também como medidor do tempo. O 

relógio radiofônico funciona com a métrica dos blocos e entradas informativas. “O rádio hoje é a 

pulsação de uma sociedade organizada para satisfazer a um máximo de produção e de consumo” 

(SCHAFER, 1999, p. 30). 

Já o rádio empático refere-se a uma relação inserida em um “processo multidimensional 

unificado que inclui receptividade empática, compreensão empática, interpretação empática e 

5 “El gesto de escuchar es esencialmente una adaptación del cuerpo a um mensaje acústico y de que en eso se diferencia de otros
gestos” (FLUSSER, 1994, p. 152).
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capacidade de resposta empática” (AGOSTA, 2014, p. 1 – tradução nossa)6. O meio seria, neste 

contexto, uma voz que serviria de ponte entre o mundo e seus habitantes, trazendo os sons que 

caracterizam cada espécie, que lhe dão identidade. Porém, a proposta de um rádio empático exige 

uma visão ampla, ou seja, “é necessária uma empatia expandida - a capacidade, e não a mera palavra 

(...) utilizada em diversas tradições e contextos intelectuais, tais como a relação humana, estética, 

psicanalítica, filosofia, fenomenologia e a história das ideias” (AGOSTA, 2014, p. 2 – tradução 

nossa)7.

Essa perspectiva possibilita ao meio uma expressividade mais artística, desapegando-se das 

limitações impostas, que não são técnicas, mas sim culturais (SCHAFER, 1999). Porém, para que se 

alcance tal abrangência é preciso que haja uma conexão menos mercadológica com o mundo. A 

individualização do rádio permeia também sua expressividade, que caracteriza uma voz robótica, 

pouco natural, que não possui relação afetiva com o mundo ou o homem. A proposta de uma relação 

empática modifica tanto essa expressividade, que passa a focar nas diversas possibilidades relacionais 

e no aproveitamento de sua materialidade, que permite acesso amplo a uma pluralidade geográfica. 

Este percurso empático correlaciona-se ao proposto por Schafer (1999), de uma radiodifusão 

fenomenológica. Para o autor, é preciso utilizar todas as possibilidades do meio, captando até mesmo 

as mínimas alterações sonoras do ambiente, dando voz para quem ainda está calado, criando pontes 

entre os povos mais diferentes e entre todos os seres. “Como, por exemplo, transmitir o monólogo de 

um chefe indígena, na íntegra, com seus silêncios calculados e deliberados, que representam uma 

parte tão importante de sua eloquência” (SCHAFER, 1999, p. 37) ou de transmitir a realidade sonora 

de lugares inabitados pelo homem, captando os ruídos e sons naturais produzidos por estas localidades 

(SCHAFER, 1999).

A relação com o objeto também se encontra presente nessa perspectiva, visto considerar que o 

rádio tem um papel importante na instauração de um bem-estar de seus ouvintes, ditando os ritmos 

sociais (SCHAFER, 1999), o que encontra eco na própria perspectiva de empatia, pois os “elementos 

constitutivos que fundam a experiência empática são, esquematicamente falando, sujeito e objeto e a 

relação instituída entre eles, movendo-se do conhecimento sensível do objeto pelo sujeito” 

(PINOTTI, 2010, p. 94 – tradução nossa)8. Assim sendo, o rádio evidencia potencialidades 

subutilizadas de transmitir conhecimento sensível, agindo como ponte que conecta o mundo, 

respeitando suas diversas particularidades. 

6 “(...) a unified multi-dimensional process that includes empathic receptivity, empathic understanding, empathic interpretation, and 
empathic responsiveness” (AGOSTA, 2014, p. 1).
7 “Expanded empathy is needed - the capability, not the mere word (...) used in diverse intellectual traditions and contexts such as 
human relation, aesthetic, psychoanalysís, philosophy, phenomenology, and the history of ideas” (AGOSTA, 2014, p. 2).
8 “constitutive elements founding the empathic experience are, schematically speaking, subject and object and the relation instituted 
between them, moving from the sensible knowlegde of the object by the subject” (PINOTTI, 2010, p. 94).
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capacidade de resposta empática” (AGOSTA, 2014, p. 1 – tradução nossa)6. O meio seria, neste 

contexto, uma voz que serviria de ponte entre o mundo e seus habitantes, trazendo os sons que 

caracterizam cada espécie, que lhe dão identidade. Porém, a proposta de um rádio empático exige 

uma visão ampla, ou seja, “é necessária uma empatia expandida - a capacidade, e não a mera palavra 

(...) utilizada em diversas tradições e contextos intelectuais, tais como a relação humana, estética, 

psicanalítica, filosofia, fenomenologia e a história das ideias” (AGOSTA, 2014, p. 2 – tradução 

nossa)7.
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subutilizadas de transmitir conhecimento sensível, agindo como ponte que conecta o mundo, 
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4. CONSIDERAÇÕES

Apesar de considerar o rádio como um objeto que fala diversas línguas e traduz a linguagem 

plural do mundo, ele ainda se manifesta de forma superficial, como objeto comercial, que está 

desaparecendo quanto a sua materialidade, e tem uma expressividade direcionada a grupos 

determinados, ignorando as diversas realidades presentes no mundo. O meio funciona como relógio, 

como caixa de música, como abafador de sons incômodos, mas ainda não assumiu o papel de ponte, 

que conecta o diferente que vive junto, que compartilha o mundo.

O consumo radiofônico ainda está demasiadamente atrelado a uma concepção superficial de 

suas possibilidades. Apesar de considerar o consumo como um “conjunto de processos socioculturais 

em que se realizam a apropriação e o usos dos produtos” (CANCLINI, 1992, p. 3), discute-se pouco 

os produtos que estão sendo veiculados e as vozes que estão sendo difundidas. A própria concepção 

de poder na discussão sobre consumo, quando trazida pelo viés fenomenológico, carece de ser revista, 

pois problematiza estes locais de fala e as trocas simbólicas existentes nos discursos promovidos pelo 

meio. Portanto, o consumo como relação simbólica, de troca e aproximação, necessita trazer outros 

atores para que se abarque a complexidade do mundo e de seus ocupantes. 

A proposta de uma radiodifusão fenomenológica é a concepção de que “os fenômenos do 

mundo falem por si mesmos” (SCHAFER, 1999, p. 37), sendo assim é preciso que haja uma 

destruição de conceitos e ideias, para que se crie algo novo, criativo. O rádio radical, de Schafer 

(1999), propõe-se a isso. A ideia de um rádio empático auxilia a construção desse novo meio que se 

relaciona verdadeiramente com o mundo da vida. A empatia permite uma compreensão das demandas 

reais, da identificação daquilo que realmente importa frente aos interesses individualistas. O rádio 

empático aproxima-se da radiodifusão fenomenológica, pois dá voz ao mundo das coisas vivas. 

O rádio expandido traz a tecnologia disponível para a realização de tais objetivos. O meio 

encontra-se pulverizado em diversas plataformas, podendo ser encontrado em diferentes roupagens, 

mas sem perder sua essência. A transformação de sua materialidade evidencia possibilidades, pois 

traz “novos ritmos, os ciclos biológicos da vida e da cultura humanas, os biorritmos de toda natureza” 

(SCHAFER, 1999, p. 37). O rádio se transforma em objeto vivo, sai de sua inercia material e toma 

seu lugar como conector de mundos. 
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O DISCURSO DA INFORMAÇÃO NO PROGRAMA ENCONTRO COM FÁTIMA 
BERNARDES  

Marília Cordeiro1

Carlos Golembiewski² 

RESUMO 

O Encontro com Fátima Bernardes vem sendo estudado por especialistas sobre a questão da 
informação e entretenimento durante o programa. Motivada por essas discussões, realizou-se, durante 
o período de três dias, uma análise para verificar o tipo de informação presente no programa. Tendo
como objetivos revelar o tipo de informação presente no Programa Encontro com Fátima Bernardes
e também analisar o tipo de informação passada para o público em cada edição analisada. Como base
teórica utilizou-se os estudos de Gênero e Formatos da TV brasileira elaborados por Souza (2004) e
como método o Discurso do Sujeito Coletivo proposto por Lefévre & Lefévre (2016). Entre as
conclusões, observou-se que há, consideravelmente, informações da qualidade no programa.

Palavras-chave: Programa de TV; Encontro com Fátima Bernardes; Discurso do Sujeito Coletivo; 

1.INTRODUÇÃO

O programa Encontro com Fátima Bernardes (EFB), exibido diariamente pela Rede Globo de 

Televisão, vem sendo estudado pela sua dinâmica. Por ser considerado uma novidade na emissora, 

alguns autores descrevem o programa como apenas entretenimento, negando que haja a informação, 

que é o foco principal da atração. Outros afirmam o contrário, há diferentes formas de informação 

durante a exibição.  

O jornalista Maurício Stycer (2016), em sua publicação “Nem informa nem diverte” para a 

Folha de S. Paulo em março deste ano declarou que o programa Encontro com Fátima Bernardes é 

mais abrangente na questão entretenimento do que na informação. No artigo, o jornalista relata que 

durante a exibição do programa, as pautas são diversificadas e comentadas por atores da Rede Globo 

de Televisão, bem como por especialistas que trazem comentários óbvios referente aos assuntos. O 

artigo também comenta o livro de Rosiméri Laurindo “O Jornalismo Diversional de Fátima 

Bernardes” que aborda esta questão. 

No entanto, Stycer (2016) diz que o livro de Rosimére mostra que Fátima também traz 

informações, opiniões e interpreta os acontecimentos como jornalista, devido a sua credibilidade para 

estas tarefas. Porém, também é uma “autora-marca” visto que em diversos momentos se apresenta 

1 Estudante do Curso de Jornalismo da Univali, Itajaí, SC. e-mail: marliaa_c@hotmail.com 
² Jornalista, Dr. Comunicação Social, PUCRS. Professor no Curso de Jornalismo da Univali, SC. e-
mai: carlosinterligado@yahoo.com.br  -  
3 - Artigo apresentado no GT– Comunicação, Mídia e Consumo - Consumo Sul, UFPR, 
Curitiba/PR. 
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como garota propaganda de algumas marcas. Em seu livro “Gêneros e Formatos da Televisão 

Brasileira”, Souza (2004) afirma que um programa de televisão deve informar e entreter, 

independentemente de sua categoria. 

Diante disto, para realização desta pesquisa, foram analisadas três edições do programa 

Encontro com Fátima Bernardes, nos dias 19, 20 e 21 de setembro deste ano, verificando uma fala de 

cada convidado do programa sobre o tema do dia, para analisar o tipo de informação que há no 

programa. Tendo como objetivo geral revelar o tipo de informação presente no Encontro com Fátima 

Bernardes e objetivos específicos, apresentar as características do Programa, estabelecer a questão de 

informações durante a sua exibição de acordo com os Gêneros e Formatos da Televisão Brasileira e 

analisar o tipo de informação passada para o público em cada edição, afim de responder qual tipo de 

informação que há no programa Encontro com Fátima Bernardes.

Como suporte metodológico, utilizou-se o estudo de Lefévre & Lefévre (2016) que afirma 

que vários discursos de um indivíduo sobre um tema representa o modo de pensar de uma 

coletividade. 

2. ENCONTRO COM FÁTIMA BERNARDES

O Programa Encontro com Fátima Bernardes (Rede Globo) que tem a direção geral de Mario 

Marcio Bandarra, completou quatro anos no ar em junho 2016. A apresentadora do programa é a 

jornalista Fátima Bernardes, ex-âncora do Jornal Nacional, que está no programa desde a estreia, em 

25 de junho de 2012. Apresentado ao vivo, com duração de cerca de 1 hora, tem uma estrutura de três 

blocos. A exibição é de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã ao meio dia, sendo antecedido 

na grade de programação pelo Bem Estar e sucedido pelo Jornal do Almoço nos Estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (STÜRMER, 2015). 

Segundo a autora, o programa propõe-se discutir temas do cotidiano, sob a forma de bate papo 

com convidados – normalmente artistas da emissora, cantores, especialistas ou outras personalidades. 

Além disso, vão ao ar matérias jornalísticas gravadas ou reportagens que entram no ar ao vivo, 

brincadeiras, jogos e apresentações musicais. Além da apresentadora, o programa tem no seu elenco 

fixo o jornalista Lair Rennó, que auxilia nos quadros e na apresentação do Programa. Com certa 

regularidade, também participam do programa o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, o poeta 

Fabrício Carpinejar, a dermatologista Daniela Alvarenga, a filósofa Viviane Mosé, a psicanalista 

Lígia Guerra, a educadora Andrea Ramal e o psicanalista Moisés Groisman. Eles atuam não apenas 

como especialistas, mas, sobretudo, como interlocutores daqueles que narram histórias de vida 

(SACRAMENTO, 2016). 
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cada convidado do programa sobre o tema do dia, para analisar o tipo de informação que há no 

programa. Tendo como objetivo geral revelar o tipo de informação presente no Encontro com Fátima 

Bernardes e objetivos específicos, apresentar as características do Programa, estabelecer a questão de 

informações durante a sua exibição de acordo com os Gêneros e Formatos da Televisão Brasileira e 

analisar o tipo de informação passada para o público em cada edição, afim de responder qual tipo de 

informação que há no programa Encontro com Fátima Bernardes.

Como suporte metodológico, utilizou-se o estudo de Lefévre & Lefévre (2016) que afirma 

que vários discursos de um indivíduo sobre um tema representa o modo de pensar de uma 

coletividade. 

2. ENCONTRO COM FÁTIMA BERNARDES

O Programa Encontro com Fátima Bernardes (Rede Globo) que tem a direção geral de Mario 

Marcio Bandarra, completou quatro anos no ar em junho 2016. A apresentadora do programa é a 

jornalista Fátima Bernardes, ex-âncora do Jornal Nacional, que está no programa desde a estreia, em 

25 de junho de 2012. Apresentado ao vivo, com duração de cerca de 1 hora, tem uma estrutura de três 

blocos. A exibição é de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã ao meio dia, sendo antecedido 

na grade de programação pelo Bem Estar e sucedido pelo Jornal do Almoço nos Estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (STÜRMER, 2015). 

Segundo a autora, o programa propõe-se discutir temas do cotidiano, sob a forma de bate papo 

com convidados – normalmente artistas da emissora, cantores, especialistas ou outras personalidades. 

Além disso, vão ao ar matérias jornalísticas gravadas ou reportagens que entram no ar ao vivo, 

brincadeiras, jogos e apresentações musicais. Além da apresentadora, o programa tem no seu elenco 

fixo o jornalista Lair Rennó, que auxilia nos quadros e na apresentação do Programa. Com certa 

regularidade, também participam do programa o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, o poeta 

Fabrício Carpinejar, a dermatologista Daniela Alvarenga, a filósofa Viviane Mosé, a psicanalista 

Lígia Guerra, a educadora Andrea Ramal e o psicanalista Moisés Groisman. Eles atuam não apenas 

como especialistas, mas, sobretudo, como interlocutores daqueles que narram histórias de vida 

(SACRAMENTO, 2016). 

Para Vieira (2014), o Encontro informa enquanto entretém, confirmando que, apesar de estar 

conduzindo um programa de entretenimento, a jornalista Fátima Bernardes não precisou abrir mão 

do jornalismo. A apresentadora trouxe sua experiência para o programa e são visíveis elementos 

jornalísticos em seu trabalho, como presença garantida de pelo menos um especialista no assunto 

discutido, fonte importante em muitas reportagens jornalísticas. 

Segundo o site TV Foco (2016), “o programa Encontro com Fátima Bernardes é o exemplo que na 

TV é preciso de tempo para fazer as coisas decolarem. A atração completou quatro anos no dia 25 de 

junho com audiência ascendente”.

De acordo com o jornal online O Tempo, em sua publicação no dia 10 de julho de 2016, quase 

sete milhões de pessoas assistem o programa pelo país. Três em cada dez televisores no país ligados 

entre 11h e 12h sintonizam o “Encontro com Fátima Bernardes”, que faz média de dez pontos no 

Ibope nacional (cada ponto equivale a 684 mil espectadores), afirma o periódico.  

De acordo com a publicação, o programa conquistou três pontos a mais para a Rede Globo de 

Televisão no horário da manhã.  Entrou na grade da emissora para substituir desenhos infantis, mas 

no início chegou a perder para “Tom & Jerry”, exibido pelo SBT.

A audiência do programa tem aumentado consideravelmente, superando a média em diversas 

capitais. De acordo com Oliveira (2016) para a Folha de S. Paulo, a média de janeiro a abril foi de 10 

pontos pelo Painel Nacional de Televisão, o que significa um aumento de 11%. Em São Paulo, a 

audiência aumentou 14%; no Rio de Janeiro, 10%; em Manaus, 44%. Já Curitiba registrou um 

aumento de 29% e Campinas 22%, respectivamente.  

Com base na definição de Souza (2004), o programa Encontro com Fátima Bernardes pode 

ser definido como um programa na categoria de variedades, visto que há, no decorrer da apresentação, 

quadros, entrevistas, auditórios e reportagens. A lista de programas nesta categoria que aderiu a 

fórmula é grande, sendo sempre associado a um nome de apresentador que estimula a reação do 

público como, por exemplo, no Encontro com Fátima Bernardes. “O auditório com apresentador ao 

vivo é o formato mais usado. Mas o gênero variedades permite variações, que vão dos musicais à 

teledramaturgia, com participação do público no estúdio e de convidados” (SOUZA, 2004, p.141). 

Outros formatos que aparecem nesta categoria são entrevistas em estúdio e reportagens que 

reforçam as atrações. “Trechos gravados e inseridos no programa permitem que o apresentador se 

recomponha e possibilitam corrigir o roteiro de uma produção que ganha a audiência pelo 

dinamismo” (SOUZA, 2004, p. 141). Com isso, Souza (2004) define a categoria “variedades” como 

um gênero com formato vale-tudo. A criatividade e o bom senso da direção são elementos-chave em 

um programa que pode se perder pela falta ou excesso de atrações. Quadros humorísticos e musicais 

associados a game shows e quiz shows também aquecem a produção, observa o autor.  
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2.1 ENTRETENIMENTO 

O termo entretenimento possui significados ligados ao divertimento, à distração e ao 

passatempo. Por muito tempo, esses significados estiveram junto ao conceito de pecado ou ao que 

era permitido apenas à elite da sociedade. (OLIVEIRA, 2008).  

Segundo o autor é algo indispensável na vida das pessoas. Alguns se divertem lendo, praticando 

esportes ou assistindo a programas esportivos. Outros dançam, veem TV, conversam com amigos, 

fazem compras, viajam, ou seja, é algo muito particular que varia a partir da visão de cada pessoa. 

Porém, a sensação de prazer que o Entretenimento proporciona é comum a todos. Para Souza (2004) 

o conceito pode ser entendido como:
O entretenimento é necessário para toda e qualquer ideia de produção, sem exceções. Todo 
programa deve entreter, senão não haverá audiência. Entreter não significa somente vamos 
sorrir e cantar. Pode ser interessar, surpreender, divertir, chocar, estimular ou desafiar a 
audiência, mas despertando sua vontade de assistir. Isso é entretenimento” (SOUZA, 2004, 
p. 38).

Desta maneira, o programa Encontro com Fátima Bernardes utiliza também o entretenimento, 

visto que em alguns quadros há momentos de diversão enquanto a informação é passada para o 

público. Independente da categoria de um programa de televisão, ele deve sempre entreter e pode 

também informar. Pode ser informativo, mas também deve ser de entretenimento (SOUZA, 2004).  

2.2 INFORMAÇÃO 

Segundo Benedeti (2006, p. 9) “a informação é o resultado da mediação jornalística que 

possibilita ao público o conhecimento dos fatos atuais. É especialmente em relação ao trabalho de 

produção informativa que diferentes grupos e indivíduos se manifestam (...)”. De acordo com Souza 

(2004, p. 38) “informar significa possibilitar que a pessoa, no final da exibição, saiba um pouco mais 

do que saiba no começo do programa a respeito de determinado assunto”. Isto está presente durante 

quase toda exibição do programa Encontro com Fátima Bernardes, pois em cada edição é abordado 

um tema diferente e de grande importância para a sociedade.  

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, foram utilizadas fontes de materiais como 

livros como, por exemplo, Gêneros e Formatos da Televisão Brasileira, por Souza (2004), artigos 

científicos, e também, jornais, revistas e vídeos de programas de televisão. Os objetivos desta 

pesquisa foram baseados em analisar os tipos de informação em determinado programa televisivo. 
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2.1 ENTRETENIMENTO 

O termo entretenimento possui significados ligados ao divertimento, à distração e ao 
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do que saiba no começo do programa a respeito de determinado assunto”. Isto está presente durante 

quase toda exibição do programa Encontro com Fátima Bernardes, pois em cada edição é abordado 

um tema diferente e de grande importância para a sociedade.  

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, foram utilizadas fontes de materiais como 

livros como, por exemplo, Gêneros e Formatos da Televisão Brasileira, por Souza (2004), artigos 

científicos, e também, jornais, revistas e vídeos de programas de televisão. Os objetivos desta 

pesquisa foram baseados em analisar os tipos de informação em determinado programa televisivo. 

Para a seleção deste programa foram considerados os seguintes critérios: ser um programa exibido 

no período matutino, ser semanal ou diário e ter caráter jornalístico.  

Para chegar aos objetivos da pesquisa, o programa selecionado foi o Encontro com Fátima 

Bernardes.  Foram analisadas três edições do programa durante uma semana de exibição, após o 

período de Olimpíadas e Paralimpíadas 2016, sendo estas do dia 19, 20 e 21 de setembro do ano 

corrido. Os programas foram gravados para melhor análise e conclusão, posteriormente, bem como 

gravações do Youtube. Foram observadas, também, uma das falas de cada convidado sobre o tema do 

dia discutido durante o programa, formando assim o Discurso do Sujeito Coletivo. O DSC é a segunda 

metodologia que foi utilizada na elaboração deste artigo.  

Segundo Lefevre e Lefevre (2016), o discurso do sujeito coletivo é “um discurso síntese 

elaborado com pedaços de discursos de sentido semelhante reunidos num só discurso”. As ideias 

centrais de cada depoimento foram extraídas formando as expressões-chave, ou seja, pedaços e 

trechos do discurso, que foram destacados pela pesquisadora, e que revelaram a essência do conteúdo 

do discurso. A partir destas expressões foi composto um discurso-síntese. Os programas analisados 

serviram como base para alcançar os objetivos desta pesquisa e verificar o quanto há de informação 

no programa Encontro com Fátima Bernardes. 

4. LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE

Programa Encontro com Fátima Bernardes - 19/09/2016  

Tema do dia: Inclusão da pessoa com deficiência no Mercado de Trabalho 

Nesta edição após a apresentação dos convidados, citados na tabela abaixo, e de uma pequena 

abertura com o cantor Saulo, a apresentadora Fátima Bernardes começou um bate-papo com os eles 

sobre as Paralímpiadas, abordando a oportunidade de cada um neste grande evento. Após, foi exibida 

uma reportagem sobre o fotógrafo João Maia, deficiente visual, contando ainda com sua participação 

no programa. O coordenador do projeto no Ministério do Trabalho estava na plateia e falou sobre a 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Deste modo, cada convidado manifestou-

se sobre o assunto, tema do dia. O ator comentou ainda sobre a novela Velho Chico e a morte recente 

de um amigo.  

Figura 1 – Tabela -  Mercado de Trabalho; 

NOME PROFISSÃO INSTITUIÇÃO FALA

Saulo Cantor Música Lançamento de CD novo. “É 
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o terceiro, se chama O Azul

e Sol, exatamente para tentar 

fazer essa projeção de luz, 

sair dessa treva e encontrar 

essa luz.”

João Maia Fotógrafo 

deficiente visual

Fotografia “A composição da minha 

fotografia é feita pelos sons e

pelos vultos e cores 

desfocadas (...)”.

Lair Rennó Jornalista Globo “O esporte é tudo para o 

processo de inclusão e está ai 

para a gente ver que quem 

não se identifica, tem outras 

oportunidades.”

Lucas Veloso Ator Globo Sobre a novela Velho Chico: 

“Agora a gente vai passar o 

olhar do Santo no olhar de 

quem está acompanhando 

ele. Está presente através do 

nosso coração, da nossa 

alma. Uma homenagem para 

o Domingos.”

Joaquim 

Travassos

Coordenador do 

projeto de inserção 

da pessoa com 

deficiência.

Ministério do 

Trabalho (MT).

“A gente tem que lembrar 

que a inclusão se faz o tempo 

inteiro, não é só no mercado 

de trabalho. Tem que 

acontecer diariamente (...) 

principalmente na escola. 

(...) No MT a gente tenta 

estimular as empresas para a 

inclusão. Ver as pessoas

como elas são e não pela sua 

deficiência.”
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Felipe Andreoli Jornalista Globo “A Paralímpiada aqui no 

Rio, no Brasil, deu essa 

visibilidade para as crianças 

que tiveram problema de 

aceitação, não terem mais. 

As pessoas vão encarar com 

mais naturalidade pela 

visibilidade.” 

Jairo Bouer Médico Psiquiatra Globo “Ele usa a deficiência como 

um desafio, uma 

possibilidade, uma abertura 

de chances (...)”

Ricardinho Paratleta de futebol 

de cinco

Paralímpiadas “Eu enxerguei normal até os 

seis anos de idade e tinha o 

sonho de ser jogador de 

futebol (...). Deus me deu 

uma nova oportunidade. 

Tive uma chance de sonhar 

pela segunda vez e fui à 

luta.” 

Felipe Rodrigues Nadador Paralímpiadas “Quando a gente é criança,

acaba sentindo mais (...). Eu 

tinha vergonha de andar de 

bermuda, de chinelo. 

Participar das Paralímpiadas 

me fez abrir os olhos e 

perguntar porque estava me 

lamentando.”

André Brasil Nadador Paralímpiadas “O esporte entrou como 

oportunidade. O médico 

indicou a natação como 

forma de reabilitação (...). 

Descobri que a natação era 

o terceiro, se chama O Azul

e Sol, exatamente para tentar 

fazer essa projeção de luz, 

sair dessa treva e encontrar 

essa luz.”

João Maia Fotógrafo 

deficiente visual

Fotografia “A composição da minha 

fotografia é feita pelos sons e

pelos vultos e cores 

desfocadas (...)”.

Lair Rennó Jornalista Globo “O esporte é tudo para o 

processo de inclusão e está ai 

para a gente ver que quem 

não se identifica, tem outras 

oportunidades.”

Lucas Veloso Ator Globo Sobre a novela Velho Chico: 

“Agora a gente vai passar o 

olhar do Santo no olhar de 

quem está acompanhando 

ele. Está presente através do 

nosso coração, da nossa 

alma. Uma homenagem para 

o Domingos.”

Joaquim 

Travassos

Coordenador do 

projeto de inserção 

da pessoa com 

deficiência.

Ministério do 

Trabalho (MT).

“A gente tem que lembrar 

que a inclusão se faz o tempo 

inteiro, não é só no mercado 

de trabalho. Tem que 

acontecer diariamente (...) 

principalmente na escola. 

(...) No MT a gente tenta 

estimular as empresas para a 

inclusão. Ver as pessoas

como elas são e não pela sua 

deficiência.”
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aquilo que eu mais amava. 

Me colocou em pé de 

igualdade. Deficiência é 

apenas uma característica.” 

Shirlene Coelho Arremesso de dardo Paralímpiadas “Eu comecei trabalhando e 

me convidaram para o 

basquete em cadeira de rodas 

(...). Um ano depois comecei 

com lançamento de discos 

(...). Nessa brincadeira, bati 

o recorde brasileiro.”

Fonte: PGM – Fátima Bernardes/ Autora; 

Programa Encontro com Fátima Bernardes - 20/09/2016 

Tema do dia: Racismo 

O programa começou com a apresentação dos convidados presentes, iniciando um diálogo 

sobre a morte recente, por afogamento, do ator Domingos Montagner. Com a interação da plateia, o 

assunto foi discutido por alguns minutos. A apresentadora Fátima Bernardes chama para o palco, 

quatro amigas que sofreram racismo e após a ocorrência publicaram um vídeo na internet sobre o 

contexto. O tema do dia voltou-se para o preconceito racial sendo discutido entre os convidados, onde 

cada um manifestou sua opinião. Após, as atrizes, Nicette Bruno e Eva Wilma, comentaram 

brevemente sobre a peça que estão em cartaz. A apresentadora convidou duas crianças para um 

pequeno jogo com as atrizes. O programa encerrou com a participação do cantor Rael.  

Figura 2 – Tabela - Racismo

NOME PROFISSÃO INSTITUIÇÃO FALA

Nicette Bruno Atriz Globo “A gente precisa combater e 

precisa estar falando, 

alertando, porque o 

preconceito existe em vários 

setores (...). É importante 

falar nas escolas, em casa, 

para que as crianças saibam 
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aquilo que eu mais amava. 

Me colocou em pé de 

igualdade. Deficiência é 

apenas uma característica.” 

Shirlene Coelho Arremesso de dardo Paralímpiadas “Eu comecei trabalhando e 

me convidaram para o 

basquete em cadeira de rodas 

(...). Um ano depois comecei 

com lançamento de discos 

(...). Nessa brincadeira, bati 

o recorde brasileiro.”

Fonte: PGM – Fátima Bernardes/ Autora; 
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Rael Cantor Música “As pessoas sempre estão 

acostumadas a ver o negro 

como trabalho braçal. Na 

escola, era muito difícil lidar 
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irmã, eu acabei de ser 

expulso de uma loja. Ele foi 

me pedir auxilio...Queremos 

igualdade”. 

Beatrice Quatro amigas* Telespectadora; “Não é uma guerra, a gente 

quer igualdade.”

Samanta Quatro amigas* Telespectadora; Não fala. Apenas concorda 
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quatro amigas que sofreram racismo e após a ocorrência publicaram um vídeo na internet sobre o 

contexto. O tema do dia voltou-se para o preconceito racial sendo discutido entre os convidados, onde 

cada um manifestou sua opinião. Após, as atrizes, Nicette Bruno e Eva Wilma, comentaram 

brevemente sobre a peça que estão em cartaz. A apresentadora convidou duas crianças para um 

pequeno jogo com as atrizes. O programa encerrou com a participação do cantor Rael.  

Figura 2 – Tabela - Racismo

NOME PROFISSÃO INSTITUIÇÃO FALA

Nicette Bruno Atriz Globo “A gente precisa combater e 

precisa estar falando, 

alertando, porque o 

preconceito existe em vários 

setores (...). É importante 

falar nas escolas, em casa, 

para que as crianças saibam 

61



Vendedora e 

Modelo 

Profissional

situação, é dolorido porque é 

o cotidiano.”

*Quatro amigas que sofreram racismo em um Shopping de São Paulo.

Fonte – PGM Fátima Bernardes, Autora; 

Programa Encontro com Fátima Bernardes - 21/09/2016 

Tema do dia: Respeito às mulheres:  

Pesquisa: A mulher que usa roupa curta não pode reclamar de estupro? 1 em cada 3 homens respondeu 

que não.  

A edição do programa começou com a apresentação dos convidados, onde o cantor Daniel 

apresentou sua música. Fátima Bernardes comenta a pesquisa citada anteriormente e gera um bate-

papo entre as pessoas que estão ali. Cada convidado manifestou-se sobre o assunto, expondo sua 

opinião referente ao tema do dia. Após, a apresentadora convida para o palco uma criança que é 

apaixonada por ventiladores e inventa objetos a partir de peças antigas. As notícias do dia são exibidas 

pelo G1. A atriz Debora Bloch comenta a sua participação na minissérie Justiça e a morte do ator 

Domingos Montagner. O programa encerra com a participação do cantor Daniel.  

Figura 3 – Tabela – Respeito às mulheres. 

NOME PROFISSÃO INSTITUIÇÃO FALA

Daniel Cantor Música “A criança ela não sabe ouvir 

não às vezes, mas é difícil 

esse denominador. A gente 

orienta a fazer a escolha, a 

dizer não. Os pais precisam 

estar mais presentes”. 

Lair Rennó Jornalista Globo “Algumas mulheres que 

responderam a pesquisa 

pensam na mesma proporção 

que homens. Um em cada 

três diz que não pode 

reclamar. A mulher tem que 
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três diz que não pode 

reclamar. A mulher tem que 

ter personalidade, a hora de 

dizer não. Ela decide o dizer 

não.”

Débora Bloch Atriz Globo “É um horror, assustador. 

Porque é uma aceitação da 

violência, é uma falta de 

indignação e as pessoas 

(estuprador) não são 

punidas. Essa ideia de 

mulher se vestir como quer e 

poder sofrer estupro é da 

idade média. Precisa ter mais 

representação da mulher no

poder. A falta de não é falta 

de lei, por isso a lei é 

importante”. 

Luli Milman Psicóloga Convidada; “É um número muito grande, 

em 3, 1 é um escândalo. É 
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educativas e fóruns de 
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Crianças tem essa prática de 

tratar a mulher como 

minoria. É uma falta de 

solidariedade. Acham que 

mulher é uma prioridade”.

Júlia Milman Psicóloga Convidada; “Discutir a questão de  

gênero na sociedade. Desde 

a infância a gente vem 
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nesse lugar de objeto e acaba 
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Daniel Cantor Música “A criança ela não sabe ouvir 

não às vezes, mas é difícil 
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orienta a fazer a escolha, a 

dizer não. Os pais precisam 
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pensam na mesma proporção 

que homens. Um em cada 

três diz que não pode 

reclamar. A mulher tem que 
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achando que tem que se 

portar dessa maneira.”

Fabrício 

Carpinejar 

Poeta Globo “A gente não respeita a 

palavra da mulher, então 

parece que ela não quer dizer 

aquilo parece que ela não 

tem poder (...). A gente tem 

que ser mais direto e 

objetivo, a palavra da mulher 

tem força, autoridade e 

acabou. Não é não”. 

Fonte- PGM Fátima Bernardes, autora; 

4.1 PRIMEIRA LEITURA: Análise geral das tabelas 

De acordo com os dados apurados nas tabelas acima, o programa traz assuntos relacionados 

ao cotidiano da sociedade. Temas como inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, 

racismo e violência contra a mulher ainda são discutidos frequentemente por especialistas e quando 

levados para a televisão geram informação para o público que assiste.  

Guiados pelo tema do dia, o programa traz especialistas sobre o assunto para abordarem de forma 

simples para que o público compreenda a informação a ser passada. Geralmente são de três a quatro 

especialistas, além de um ou dois atores e cantores que expressam também a sua opinião referente ao 

assunto abordado, onde as pessoas que assistem, podem processar a informação, tanto de especialistas 

como de atores que muitas vezes são considerados como “ídolos”. 

4.2 SEGUNDA LEITURA: Construção do discurso do sujeito coletivo 

Nesta segunda leitura, observou-se a opinião de cada convidado da edição do programa, onde 

foi feita uma síntese referente ao assunto. De cada fala foi extraída a sua essência na forma simples, 

chamada de “Expressões-chave”. Baseado em cada expressão, construiu-se um Discurso do Sujeito 

Coletivo, a fim de apresentar a informação presente em cada edição do programa Encontro com 

Fátima Bernardes. Abaixo estão apresentadas as expressões de cada convidado referente ao tema do 

dia discutido durante a exibição do programa.  

S = Sujeito;             Expressões-chave;              Tema; 

Tema – Inclusão da Pessoa com Deficiência 
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achando que tem que se 
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parece que ela não quer dizer 

aquilo parece que ela não 

tem poder (...). A gente tem 

que ser mais direto e 

objetivo, a palavra da mulher 

tem força, autoridade e 

acabou. Não é não”. 

Fonte- PGM Fátima Bernardes, autora; 

4.1 PRIMEIRA LEITURA: Análise geral das tabelas 

De acordo com os dados apurados nas tabelas acima, o programa traz assuntos relacionados 
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Guiados pelo tema do dia, o programa traz especialistas sobre o assunto para abordarem de forma 

simples para que o público compreenda a informação a ser passada. Geralmente são de três a quatro 

especialistas, além de um ou dois atores e cantores que expressam também a sua opinião referente ao 

assunto abordado, onde as pessoas que assistem, podem processar a informação, tanto de especialistas 

como de atores que muitas vezes são considerados como “ídolos”. 

4.2 SEGUNDA LEITURA: Construção do discurso do sujeito coletivo 

Nesta segunda leitura, observou-se a opinião de cada convidado da edição do programa, onde 

foi feita uma síntese referente ao assunto. De cada fala foi extraída a sua essência na forma simples, 
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Coletivo, a fim de apresentar a informação presente em cada edição do programa Encontro com 

Fátima Bernardes. Abaixo estão apresentadas as expressões de cada convidado referente ao tema do 

dia discutido durante a exibição do programa.  

S = Sujeito;             Expressões-chave;              Tema; 

Tema – Inclusão da Pessoa com Deficiência 

S 1 – Fotógrafo: A composição da minha fotografia é feita pelos sons.  

S 2 – Jornalista: O esporte é tudo para o processo de inclusão. 

S 3 – Ator: Está presente através do nosso coração, da nossa alma. 

S 4 – Coordenador do projeto de inserção da pessoa com deficiência: A inclusão se faz o tempo 

inteiro, não é só no mercado de trabalho. 

S 5 – Jornalista: As pessoas vão encarar com mais naturalidade pela visibilidade. 

S 6 – Médico Psiquiatra: Usar a deficiência como um desafio.  

S 7 – Paratleta de futebol de cinco: Tive uma chance de sonhar pela segunda vez e fui à luta. 

S 8 – Nadador: Abri os olhos e perguntei porque estava me lamentando. 

S 9 – Nadador: Deficiência é apenas uma característica. 

S 10 – Arremesso de dardo: Nessa brincadeira, bati o recorde brasileiro.  

S 11 – Cantor: sair dessa treva e encontrar essa luz.  

Discurso Coletivo - As pessoas com deficiência utilizam o problema como um desafio para a inclusão 

e o esporte tem grande importância para este processo. Isto deve ser feito em tempo integral e não 

somente no mercado de trabalho. É necessário ver as pessoas como elas são e não pelas suas 

deficiências. Cada um tem uma história e tem que ir à luta e, é isto que o mercado de trabalho quer. 

Deficiência é apenas uma característica e as Paralímpiadas puderam mostrar isto para as pessoas.  

Tema – Racismo  

S 1 – Atriz: as crianças devem saber que somos todos realmente iguais. 

S 2 – Atriz: O desrespeito com as diferenças existe desde que o mundo é mundo. 

S 3 – Jornalista: A gente não tem que se dividir por raça. 

S 4 – Neurocirurgião: Não comentou sobre o tema. 

S 5 – Cantor: As pessoas sempre estão acostumadas a ver o negro como trabalho braçal. 

S 6 – Quatro amigas: Queremos igualdade. 

S 7 – Quatro amigas: Queremos igualdade. 

S 8 – Quatro amigas: Não se manifestou sobre o assunto.  

S 9 – Quatro amigas: Quando a gente vê essa situação, é dolorido porque é o cotidiano.  

Discurso Coletivo - O desrespeito com as diferenças, infelizmente, ainda existe e tem de parar. As 

pessoas não podem se dividir por raça, pois todos são iguais e é isto que os negros querem. Eles 

almejam, apenas, a igualdade, pois o ser humano está acostumado a ver o negro como trabalho braçal. 
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Guiados pelo tema do dia, o programa traz especialistas sobre o assunto para abordarem de forma 

simples para que o público compreenda a informação a ser passada. Geralmente são de três a quatro 

especialistas, além de um ou dois atores e cantores que expressam também a sua opinião referente ao 

assunto abordado, onde as pessoas que assistem, podem processar a informação, tanto de especialistas 

como de atores que muitas vezes são considerados como “ídolos”. 

4.2 SEGUNDA LEITURA: Construção do discurso do sujeito coletivo 

Nesta segunda leitura, observou-se a opinião de cada convidado da edição do programa, onde 

foi feita uma síntese referente ao assunto. De cada fala foi extraída a sua essência na forma simples, 

chamada de “Expressões-chave”. Baseado em cada expressão, construiu-se um Discurso do Sujeito 

Coletivo, a fim de apresentar a informação presente em cada edição do programa Encontro com 

Fátima Bernardes. Abaixo estão apresentadas as expressões de cada convidado referente ao tema do 

dia discutido durante a exibição do programa.  

S = Sujeito;             Expressões-chave;              Tema; 
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Tema – Violência contra a mulher 

S 1 – Cantor: Os pais precisam estar mais presentes.  

S 2 – Jornalista: Ela decide quando dizer não.  

S 3 – Atriz: A falta de não é falta de lei, por isso a lei é importante.  

S 4 – Psicóloga: Acham que mulher é uma prioridade.  

S 5 – Psicóloga: A própria mulher às vezes se sente colocada nesse lugar de objeto. 

S 6 – Poeta: A palavra da mulher tem força, autoridade e acabou. 

Discurso Coletivo - A mulher não é propriedade de ninguém e tem o direito de escolher quando 

disser não, e isso deve ser respeitado por todos, inclusive pelos homens. Mulher não é um objeto e 

quando sua vontade for contrariada, é necessário que haja punição, mas isso não acontece pela falta 

de representação da mulher no poder.  

4.2 Análise do Discurso do Sujeito Coletivo: a informação durante o programa 

A elaboração do discurso do sujeito coletivo com base na análise das três edições do programa 

Encontro com Fátima Bernardes revela um programa caracterizado, principalmente, pela questão de 

informação. O entretenimento aparece em alguns momentos, mas sempre em conjunto com a 

informação, denominado por certos autores como “infotenimento”. Em cada uma das edições foram 

abordados assuntos presentes no cotidiano das pessoas (inclusão da pessoa com deficiência, racismo 

e violência contra a mulher). Essa abordagem mantém o público em frente à televisão, pois podem 

processar as informações referentes a cada tema.  

No início de cada programa, a apresentadora Fátima Bernardes, após a apresentação dos 

convidados, anuncia o tema que será discutido. Seja por pesquisa ou algo que foi lançado nos meios 

digitais, a introdução do programa sempre é com assuntos que trazem informação, e, este tema é 

abordado em quase todo o programa.  

Outro fator importante para a informação ser passada para o público é a presença de 

especialistas em todas as edições. Neurologistas, psicólogos, psiquiatras e jornalistas discutem suas 

posições frente aos temas e revelam para as pessoas que assistem, a informação necessária para a 

compreensão do que está sendo abordado. Além disso, os atores das novelas e minisséries da emissora 

que participam do programa, acabam por também expressar suas opiniões frente ao tema e transmitem 

isto ao público.  

No dia que se discutiu a inclusão da pessoa com deficiência, a presença dos para-atletas 

contando suas experiências sobre a “auto aceitação” e a entrada no mercado de trabalho, transmitiram 
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compreensão do que está sendo abordado. Além disso, os atores das novelas e minisséries da emissora 

que participam do programa, acabam por também expressar suas opiniões frente ao tema e transmitem 

isto ao público.  

No dia que se discutiu a inclusão da pessoa com deficiência, a presença dos para-atletas 

contando suas experiências sobre a “auto aceitação” e a entrada no mercado de trabalho, transmitiram 

para os telespectadores que todos são iguais e que a pessoa está além da sua deficiência. Começar a 

trabalhar é algo que faz com que o deficiente se sinta incluído na sociedade e perceba que todos são 

capazes de realizar tarefas que não realizavam antes.  
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pode-se dizer que existe uma presença constante de informação no programa, no decorrer da sua 

exibição. Percebe-se que há um aprofundamento no tema do dia, geralmente escolhido entre os 

assuntos presentes no cotidiano do público.  

  A partir desta análise, cumpriu-se o objetivo de verificar a informação presente no programa 

que é disponibilizada ao público. A apresentadora Fátima Bernardes e os convidados (especialistas, 

atores e músicos) transmitem informação para as pessoas que assistem, de modo que compreendam 

e absorvam o conteúdo informado. Nos dias analisados, o público que assistiu ao programa, pode 

compreender que a mulher não é um objeto e tem o direito de dizer não, mas infelizmente a violência 

contra o sexo feminino ainda existe. As pessoas souberam também, que todos são iguais nos seus 

direitos, independentemente da cor de pele de cada um e que os negros estão lutando por essa 

igualdade. Outro tema apresentado foi à inclusão da pessoa com deficiência, onde se observou que as 

pessoas estão além das suas limitações e são capazes de exercer todas as funções no mercado de 

trabalho.  

Tema – Violência contra a mulher 

S 1 – Cantor: Os pais precisam estar mais presentes.  

S 2 – Jornalista: Ela decide quando dizer não.  

S 3 – Atriz: A falta de não é falta de lei, por isso a lei é importante.  

S 4 – Psicóloga: Acham que mulher é uma prioridade.  
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Para Souza (2004, p. 38), passar a informação para o público “significa possibilitar que a 

pessoa, no final da exibição, saiba um pouco mais do que no começo do programa a respeito de 

determinado assunto”. Deste modo, conclui-se que o programa, passa, consideravelmente, 

informação para o público, fazendo com que as pessoas fiquem mais informadas sobre determinados 

assuntos, a partir das explicações transmitidas pelos especialistas e convidados. Assuntos, estes, que 

se referem sempre a algo que aconteceu ou que foi publicado na internet, fazendo com que o público 

se mantenha atento ao programa e as informações passadas.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA UMA CRÍTICA AO TURISMO DE EXPERIÊNCIA: O 
FETICHISMO DA MERCADORIA-TURISMO1

Renan Augusto Moraes Conceição2

Rodolfo Rorato Londero3

RESUMO 

A partir de uma abordagem crítica, esse trabalho trata a atividade turística enquanto mercadoria, 
tomando como ponto de partida a conceituação de Marx (2008), analisando seu fetichismo intrínseco 
e sua espetacularização, tendo em vista as bases materiais que sustentam o fenômeno na sociedade 
capitalista. Assim, esse estudo expõe elementos que contribuem para novas análises no estudo do 
turismo, expandindo seu arcabouço teórico, baseado nas problematizações apresentadas por Haug 
(1997), Debord (1997), Benjamin (1994), Flusser (2002), Ouriques (2005), Siqueira (2005) entre 
outros. O objetivo é identificar no turismo seu funcionamento enquanto mercadoria e detalhar seu 
caráter fetichista, utilizando os conceitos de turismo de experiência. Conclui-se que, com a alta 
fetichização da atividade turística, o seu consumo é fator de espetacularização da sociedade e ocorre 
através de suas mais variadas modalidades, entre elas o turismo de experiência, que não oferece 
experiências plenas, apenas conceitos fetichizados. Desta forma, essa pesquisa é de cunho 
bibliográfico, se embasando em autores como Baudrillard (1995), Jhally (1995) e os já acima citados. 

Palavras-chave: Turismo, mercadoria, fetiche, experiência. 

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que o turismo é, enquanto área de estudo, pesquisa e disciplina organizada, 
um campo recente e apresenta alta complexidade de relações, decifrar, entender e contribuir para a 
construção de um saber mais elaborado a respeito do turismo é uma tarefa que envolve o 
aprofundamento em teorias dos mais diversos campos do conhecimento. A partir da definição 
funcionalista de Oliveira (2002), o turismo pode ser entendido como o conjunto de resultados de 
caráter econômico, financeiro, político, cultural e social produzidos pelo relacionamento dos 
visitantes com os locais visitados, durante a permanência desses visitantes na localidade. Essa 
definição é marcada pela busca por respostas rápidas em entender o fenômeno turístico e, dessa forma, 
apresenta-se, aqui, para exemplificar a direção teórica mais aceita no turismo. Ouriques (2005) 
adverte que o estudo do turismo se baseia mais especificamente em seus desdobramentos econômicos, 
considerando a atividade com viés exclusivamente desenvolvimentista e reformista. 

Para que se possa tratar o tema com criticidade, é preciso identificar o turismo 
apropriadamente dentro da estrutura do modo de produção capitalista, recorrendo a estudos de 
tradição marxista. Tendo em vista que o turismo é uma atividade imaterial a princípio, desvendar a 
sua materialidade configura-se como um grande desafio, necessário e imprescindível para um 
entendimento mais profundo e crítico. Assim sendo, situar o turismo materialmente auxilia a perceber 
com mais detalhes as relações das quais a atividade se vale e essa análise crítica colabora na formação 
de novos caminhos para os estudos em turismo, além de se configurar como uma abordagem carente 
na literatura da área. 

1 Trabalho inscrito para o GT  Comunicação, Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, 
renan.conceicao@hotmail.com. 
3 Doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal de Santa Maria. Professor do Departamento de Comunicação 
e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, 
rodolfolondero@hotmail.com 
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Desta forma, esse trabalho objetiva identificar, na atividade turística, seu funcionamento 
enquanto mercadoria e, com isso, detalhar seu caráter fetichista. Para tanto, utiliza como exemplo 
uma modalidade recente de turismo, que é o turismo de experiência, para compreender como esse 
fetiche é potencializado, culminando em problemas graves para comunidades já bem estabelecidas 
em locais turísticos.  

2. MERCADORIA E FETICHE

Na sociedade capitalista, entende-se que a mercadoria é a coisa mais material e objetiva 
existente e que a riqueza se mede através de sua acumulação. Essa característica é facilmente 
verificável ao se observar o modo como a sociedade atual se relaciona e o modo como essas relações 
atribuem significados importantes às mercadorias. Nesse sentido, consumir mercadorias torna-se 
símbolo de riqueza, e conforme evidenciou Marx (2008), essas mercadorias são consideradas a forma 
elementar dessa riqueza. Para Marx, a mercadoria é o objeto inicial, uma vez que a riqueza aparece 
medida através da acumulação de mercadorias. Harvey (2013) chama a atenção para o caráter de 
aparência descrito por Marx, pois indica que algo diferente acontece por trás da aparência superficial. 
Assim, a mercadoria, em sua forma simples, é “[...] um objeto externo, uma coisa que, por suas 
propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do 
estômago ou da fantasia” (MARX, 2008, p. 57). Desta forma, a mercadoria aparece como uma coisa 
que serve para satisfazer a necessidade humana de qualquer espécie, e essa satisfação decorre do uso 
que se faz dela. Nessa perspectiva, cada coisa útil apresenta, em sua forma, um duplo valor, sendo o 
primeiro o valor-de-uso: “A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso. Mas essa utilidade não 
é algo aéreo. Determinada pelas propriedades materialmente inerentes à mercadoria, só existe através 
delas” (MARX, 2008, p. 58). O valor-de-uso só se realiza com o consumo da coisa e constitui o 
componente material da riqueza, qualquer que seja a sua forma social.  

No capitalismo, o valor-de-uso é vetor do valor-de-troca, e este “[...] revela-se, de início, na 
relação quantitativa entre valores-de-uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, 
relação que muda constantemente no tempo e no espaço. Por isso, o valor-de-troca parece algo casual 
e puramente relativo [...]” (MARX, 2008, p. 58). Uma coisa somente possui valor-de-troca em relação 
a uma outra mercadoria diferente. Assim, o valor-de-uso tem caráter qualitativo, pois satisfaz uma 
necessidade humana seja ela qual for; já o valor-de-troca apresenta característica quantitativa, pois, 
numa relação de troca de mercadorias, os valores-de-uso são equiparados através do valor-de-troca, 
que é mensurado para se obter uma equalização entre coisas de espécies diferentes, que satisfazem 
necessidades distintas.  

Contudo, Marx (2008) analisa que, no capitalismo, o valor de determinado objeto apresenta 
uma característica oculta, pois é gerado através de uma situação específica: o trabalho humano. Para 
uma mercadoria possuir valor, é imprescindível que nela tenha sido empregado trabalho humano, e 
conforme afirma Marx (2008, p. 60), “um valor-de-uso ou um bem só possui, portanto, valor, porque 
nele está corporificado, materializado, trabalho humano abstrato”. Cada trabalho modifica o insumo 
de maneira própria, agregando à mercadoria resultante um valor advindo desse trabalho, que é 
específico. O valor é relativo à quantidade de trabalho que uma mercadoria contém. No modo de 
produção capitalista, Marx (2008) descreve que o valor contido na mercadoria advém do tempo de 
trabalho socialmente necessário para sua produção, ou seja, do trabalho homogêneo considerado 
comum a todas as mercadorias, levando em conta condições, tempos e esforços médios. 

Em contiguidade a essa análise de valor e trabalho, é preciso evidenciar que o processo de 
troca de mercadorias é, antes de tudo, uma relação social. Antes de ser considerada uma relação 
puramente econômica, a troca colocava frente a frente duas pessoas oferecendo o produto de seus 
respectivos trabalhos: “[...] a necessidade não possuidora de um precisa coincidir com a posse não 
necessária do outro. Alguém que possui o que eu preciso, mas não precisa do que eu possuo, não vai 
se interessar pela troca” (HAUG, 1997, p. 23).
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RESUMO 

A partir de uma abordagem crítica, esse trabalho trata a atividade turística enquanto mercadoria, 
tomando como ponto de partida a conceituação de Marx (2008), analisando seu fetichismo intrínseco 
e sua espetacularização, tendo em vista as bases materiais que sustentam o fenômeno na sociedade 
capitalista. Assim, esse estudo expõe elementos que contribuem para novas análises no estudo do 
turismo, expandindo seu arcabouço teórico, baseado nas problematizações apresentadas por Haug 
(1997), Debord (1997), Benjamin (1994), Flusser (2002), Ouriques (2005), Siqueira (2005) entre 
outros. O objetivo é identificar no turismo seu funcionamento enquanto mercadoria e detalhar seu 
caráter fetichista, utilizando os conceitos de turismo de experiência. Conclui-se que, com a alta 
fetichização da atividade turística, o seu consumo é fator de espetacularização da sociedade e ocorre 
através de suas mais variadas modalidades, entre elas o turismo de experiência, que não oferece 
experiências plenas, apenas conceitos fetichizados. Desta forma, essa pesquisa é de cunho 
bibliográfico, se embasando em autores como Baudrillard (1995), Jhally (1995) e os já acima citados. 
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1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que o turismo é, enquanto área de estudo, pesquisa e disciplina organizada, 
um campo recente e apresenta alta complexidade de relações, decifrar, entender e contribuir para a 
construção de um saber mais elaborado a respeito do turismo é uma tarefa que envolve o 
aprofundamento em teorias dos mais diversos campos do conhecimento. A partir da definição 
funcionalista de Oliveira (2002), o turismo pode ser entendido como o conjunto de resultados de 
caráter econômico, financeiro, político, cultural e social produzidos pelo relacionamento dos 
visitantes com os locais visitados, durante a permanência desses visitantes na localidade. Essa 
definição é marcada pela busca por respostas rápidas em entender o fenômeno turístico e, dessa forma, 
apresenta-se, aqui, para exemplificar a direção teórica mais aceita no turismo. Ouriques (2005) 
adverte que o estudo do turismo se baseia mais especificamente em seus desdobramentos econômicos, 
considerando a atividade com viés exclusivamente desenvolvimentista e reformista. 

Para que se possa tratar o tema com criticidade, é preciso identificar o turismo 
apropriadamente dentro da estrutura do modo de produção capitalista, recorrendo a estudos de 
tradição marxista. Tendo em vista que o turismo é uma atividade imaterial a princípio, desvendar a 
sua materialidade configura-se como um grande desafio, necessário e imprescindível para um 
entendimento mais profundo e crítico. Assim sendo, situar o turismo materialmente auxilia a perceber 
com mais detalhes as relações das quais a atividade se vale e essa análise crítica colabora na formação 
de novos caminhos para os estudos em turismo, além de se configurar como uma abordagem carente 
na literatura da área. 
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Haug (1997) aponta para uma outra característica no processo de troca que se faz mais 
presente do que a relação social. Como cada mercadoria só manifesta seu valor como quantidade de 
outra mercadoria que pode ser equivalente a ela, fora de um processo de troca, a mercadoria nada 
responde. A solução para essas equivalências infinitas – os valores equivalentes existiriam tanto fosse 
a diversidade de mercadorias possíveis de serem trocadas – é uma terceira mercadoria mediadora, a 
mercadoria-dinheiro. Harvey (2013) ajuda a compreender como essa mercadoria-dinheiro se insere 
na relação de troca e torna-se o componente principal da economia capitalista.  

Explica Harvey (2013, p. 45) que “o tempo de trabalho socialmente necessário não pode 
operar como regulador daquilo que está ocorrendo diretamente, porque é uma relação social. Ele faz 
isso indiretamente, por meio da forma-dinheiro”. Assim, o dinheiro é a manifestação indireta do 
tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias e, com isso, é relacionado 
diretamente com o trabalho abstrato contido em qualquer produto. Haug (1997, p. 24) afirma que 
“não ocorre mais uma troca imediata de uma mercadoria de certa espécie por uma de outra espécie 
[...] troca-se uma determinada quantidade daquela mercadoria comum ou mercadoria-dinheiro, que 
representa [...] a forma autônoma do valor de troca comum”. Somente posteriormente é que essa 
mercadoria de valor de troca comum, a mercadoria-dinheiro, será novamente trocada por uma 
mercadoria em necessidade, para usufruir de seu valor-de-uso. Desta forma, Haug (1997) explica que 
se consuma uma abstração, uma vez que o valor-de-troca se emancipa das necessidades humanas, e 
acaba ocultando o trabalho humano desprendido na produção. 

Para Marx (2008), esse é o caráter misterioso da mercadoria. Por ocultar as características 
sociais do trabalho humano, a mercadoria oculta também as relações sociais entre os trabalhos 
individuais e concretos dos produtores de mercadorias. A essa abstração, Marx denomina de 
fetichismo. Uma relação social definida assume a forma de uma relação entre coisas, entre produtos. 
“Os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantem
relações entre si e com os seres humanos. [...] chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado 
aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias” (MARX, 2008. p. 94). Assim, as 
coisas parecem ter um valor por si mesmas quando, na realidade, são produtos do trabalho humano. 
Shipside escreve que 

O conceito marxista de fetichismo da mercadoria atribui um valor objetivo a uma mercadoria 
em vez de ser capaz de perceber que o valor real de qualquer mercadoria decorre da 
complexidade das relações sociais e laborais que entram em sua produção. Porque não vemos 
as relações sociais que participam da produção das mercadorias e, no lugar disso, vemos o 
mercado aparentemente decidindo seu valor e quem executa o quê, essas mercadorias, essas 
produções, parecem formar-se, reunir-se e ser negociadas sem qualquer intervenção humana. 
Elas assumem uma lógica de importância, até mesmo uma lógica de vida, assim como um 
fetiche em algumas sociedades primitivas é visto como algo dono de um sentimento de poder 
(SHIPSIDE, 2010, p. 71).

Observa-se, aqui, como o fetichismo opera como algo que escapa à influência humana. 
Shipside (2010) enfatiza que o fetiche assume uma lógica de vida, o que Baudrillard (1995) 
caracteriza como a ideologia vivida da sociedade capitalista, isto é, a ocultação das relações sociais –
que aliena os indivíduos ao apresentar-se como relação entre coisas e afastada de seus trabalhos 
concretos – se institui em valor ideológico regulando todos os comportamentos alienados. Nesse 
sentido, Marcuse (1969) analisa como a sociedade introjeta no indivíduo as necessidades e controles 
sociais em detrimento das necessidades individuais e interiores de cada pessoa. Marcuse (1969, p. 
30-31) escreve que “atualmente, esse espaço privado se apresenta invadido e desbastado pela
realidade tecnológica. A produção e a distribuição em massa reivindicam o indivíduo inteiro e a
psicologia industrial deixou de há muito limitar-se à fábrica”. Expandindo o interesse industrial a
todos os aspectos vividos, os indivíduos se identificam com a sua sociedade, pois o controle social
tecnológico introduzido em múltiplos processos no espaço íntimo de cada um dificulta a tomada de
consciência dos sujeitos. Assim, Marcuse (1969, p. 31) considera que “se os indivíduos se encontram
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“não ocorre mais uma troca imediata de uma mercadoria de certa espécie por uma de outra espécie 
[...] troca-se uma determinada quantidade daquela mercadoria comum ou mercadoria-dinheiro, que 
representa [...] a forma autônoma do valor de troca comum”. Somente posteriormente é que essa 
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sociais do trabalho humano, a mercadoria oculta também as relações sociais entre os trabalhos 
individuais e concretos dos produtores de mercadorias. A essa abstração, Marx denomina de 
fetichismo. Uma relação social definida assume a forma de uma relação entre coisas, entre produtos. 
“Os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantem
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aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias” (MARX, 2008. p. 94). Assim, as 
coisas parecem ter um valor por si mesmas quando, na realidade, são produtos do trabalho humano. 
Shipside escreve que 
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em vez de ser capaz de perceber que o valor real de qualquer mercadoria decorre da 
complexidade das relações sociais e laborais que entram em sua produção. Porque não vemos 
as relações sociais que participam da produção das mercadorias e, no lugar disso, vemos o 
mercado aparentemente decidindo seu valor e quem executa o quê, essas mercadorias, essas 
produções, parecem formar-se, reunir-se e ser negociadas sem qualquer intervenção humana. 
Elas assumem uma lógica de importância, até mesmo uma lógica de vida, assim como um 
fetiche em algumas sociedades primitivas é visto como algo dono de um sentimento de poder 
(SHIPSIDE, 2010, p. 71).

Observa-se, aqui, como o fetichismo opera como algo que escapa à influência humana. 
Shipside (2010) enfatiza que o fetiche assume uma lógica de vida, o que Baudrillard (1995) 
caracteriza como a ideologia vivida da sociedade capitalista, isto é, a ocultação das relações sociais –
que aliena os indivíduos ao apresentar-se como relação entre coisas e afastada de seus trabalhos 
concretos – se institui em valor ideológico regulando todos os comportamentos alienados. Nesse 
sentido, Marcuse (1969) analisa como a sociedade introjeta no indivíduo as necessidades e controles 
sociais em detrimento das necessidades individuais e interiores de cada pessoa. Marcuse (1969, p. 
30-31) escreve que “atualmente, esse espaço privado se apresenta invadido e desbastado pela
realidade tecnológica. A produção e a distribuição em massa reivindicam o indivíduo inteiro e a
psicologia industrial deixou de há muito limitar-se à fábrica”. Expandindo o interesse industrial a
todos os aspectos vividos, os indivíduos se identificam com a sua sociedade, pois o controle social
tecnológico introduzido em múltiplos processos no espaço íntimo de cada um dificulta a tomada de
consciência dos sujeitos. Assim, Marcuse (1969, p. 31) considera que “se os indivíduos se encontram

nas coisas que moldam a vida deles, não o fazem ditando, mas aceitando a lei das coisas [...] essa 
identificação não é uma ilusão, mas uma realidade. Contudo, a realidade constitui uma etapa mais 
progressiva de alienação”. Esse aspecto é evidenciado por Debord (1997), que considera a alienação 
como algo fabricado, ou seja, inerente ao próprio processo de produção. 

Jhally (1995, p. 47) resume que “o fetichismo consiste em ver o significado das coisas como 
parte intrínseca de sua existência física, quando de fato esse significado surge na sequência de sua 
integração num sistema de significação” (grifo do autor). Os produtos, as mercadorias, são 
compostas em parte pelo que é revelado e em parte pelo que fica oculto nos processos de produção e 
consumo. Os bens se revelam, de um lado, através das capacidades que possuem, que é, a princípio, 
a de satisfazer necessidades, e se ocultam, por outro lado, em suas origens. Desta forma, o fetichismo 
naturaliza um processo social (JHALLY, 1995). Nessa perspectiva, Baudrillard (1995, p. 86) assinala 
que “a fetichização da mercadoria é a do produto esvaziado da sua substância concreta de trabalho e 
submetido a um outro tipo de trabalho, um trabalho de significação [...] desintrincado do processo de 
trabalho real e transferido para aquilo que precisamente nega o processo de trabalho real”. 

O fetichismo, segundo Marx (2008), é inseparável da produção de mercadorias. Desta forma, 
explana Harvey (2013) que o sistema de mercado e a mercadoria-dinheiro enfeitiçam as relações por 
meio da troca de coisas; esse feitiço atua como disfarce que não pode ser desfeito simplesmente, essa 
naturalização de uma construção histórica e social é inerente ao modo de produção capitalista. Se 
atentar e entender a existência desse feitiço não é suficiente para dissipá-lo, pois as coisas aparecem 
como elas são, conforme escreve Marx (2008), ou seja, elas são vistas em sua aparência, tal como se 
apresentam no cotidiano, e, assim, elas aparecem como se fossem coisas independentes, com vida 
própria, pois cotidianamente elas estão desligadas de seus produtores e relacionam-se entre si.  

Para Debord (1997), o fetiche da mercadoria pode ser visto como o império do ter. Nessa 
análise, cada mercadoria funciona como uma isca que busca atrair o ser dos outros, que é seu dinheiro, 
através da exploração das necessidades, sejam elas quais forem. Essas necessidades podem ser 
consideradas fraquezas pelas quais as mercadorias irão exercer seu poder (MARX, 1987). Assim, 
Baudrillard expõe como esse fetichismo se desenvolve: 

Nesse sentido, o fetichismo não é a sacralização deste ou daquele objeto, deste ou daquele 
valor; [...] é a do sistema enquanto tal, é a da mercadoria enquanto sistema: é, portanto, 
contemporâneo do valor de troca, e propaga-se com ele. Quanto mais o sistema se 
sistematiza, mais o fascínio fetichista se reforça e, se este invade domínios sempre novos, 
cada vez mais afastados do estrito valor de troca econômica (sexualidade, lazeres, etc.), não 
é por causa de uma obsessão do gozo, de um desejo substancial de prazer ou de tempo livre, 
mas devido à sistematização progressiva (e mesmo bastante brutal) destes setores [...] 
(BAUDRILLARD, 1995, p. 86).

O fetichismo se utiliza de objetos e valores para se sistematizar e se afastar cada vez mais 
das relações sociais, chegando ao ponto de não o perceber em muitos casos, mesmo com análises 
críticas detalhadas. Esse processo se intensifica com a mundialização do capital, na qual a mercadoria 
não se reduz a um objeto fruto do trabalho humano. Nesse cenário, pensamentos, experiências, prazer 
são mercantilizados insidiosa e despudoradamente, potencializados pela publicidade e grupos 
midiáticos. Essa análise é bem desenvolvida por Debord (1997, p. 14), que trata sobre o espetáculo, 
afirmando que “[...] o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção 
existente [...]”. Ao modo de produção das sociedades capitalistas está imbricado o fetichismo, pois 
este nasce com a produção das mercadorias. “O homem separado de seu produto produz, cada vez 
mais e com mais força, todos os detalhes de seu mundo. Assim, vê-se cada vez mais separado de seu 
mundo. Quanto mais sua vida se torna seu produto, tanto mais ele se separa da vida” (DEBORD, 
1997, p. 25).  

Para Debord, o espetáculo é uma potencialização do fetiche, é a predominância do parecer 
em detrimento do ter. No espetáculo, o que se faz ver é o mundo das mercadorias dominando todos 
os aspectos vividos das sociedades, o mundo das mercadorias é mostrado como ele é, idêntico ao 
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outra mercadoria que pode ser equivalente a ela, fora de um processo de troca, a mercadoria nada 
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mercadoria-dinheiro. Harvey (2013) ajuda a compreender como essa mercadoria-dinheiro se insere 
na relação de troca e torna-se o componente principal da economia capitalista.  
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operar como regulador daquilo que está ocorrendo diretamente, porque é uma relação social. Ele faz 
isso indiretamente, por meio da forma-dinheiro”. Assim, o dinheiro é a manifestação indireta do 
tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias e, com isso, é relacionado 
diretamente com o trabalho abstrato contido em qualquer produto. Haug (1997, p. 24) afirma que 
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representa [...] a forma autônoma do valor de troca comum”. Somente posteriormente é que essa 
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O conceito marxista de fetichismo da mercadoria atribui um valor objetivo a uma mercadoria 
em vez de ser capaz de perceber que o valor real de qualquer mercadoria decorre da 
complexidade das relações sociais e laborais que entram em sua produção. Porque não vemos 
as relações sociais que participam da produção das mercadorias e, no lugar disso, vemos o 
mercado aparentemente decidindo seu valor e quem executa o quê, essas mercadorias, essas 
produções, parecem formar-se, reunir-se e ser negociadas sem qualquer intervenção humana. 
Elas assumem uma lógica de importância, até mesmo uma lógica de vida, assim como um 
fetiche em algumas sociedades primitivas é visto como algo dono de um sentimento de poder 
(SHIPSIDE, 2010, p. 71).

Observa-se, aqui, como o fetichismo opera como algo que escapa à influência humana. 
Shipside (2010) enfatiza que o fetiche assume uma lógica de vida, o que Baudrillard (1995) 
caracteriza como a ideologia vivida da sociedade capitalista, isto é, a ocultação das relações sociais –
que aliena os indivíduos ao apresentar-se como relação entre coisas e afastada de seus trabalhos 
concretos – se institui em valor ideológico regulando todos os comportamentos alienados. Nesse 
sentido, Marcuse (1969) analisa como a sociedade introjeta no indivíduo as necessidades e controles 
sociais em detrimento das necessidades individuais e interiores de cada pessoa. Marcuse (1969, p. 
30-31) escreve que “atualmente, esse espaço privado se apresenta invadido e desbastado pela
realidade tecnológica. A produção e a distribuição em massa reivindicam o indivíduo inteiro e a
psicologia industrial deixou de há muito limitar-se à fábrica”. Expandindo o interesse industrial a
todos os aspectos vividos, os indivíduos se identificam com a sua sociedade, pois o controle social
tecnológico introduzido em múltiplos processos no espaço íntimo de cada um dificulta a tomada de
consciência dos sujeitos. Assim, Marcuse (1969, p. 31) considera que “se os indivíduos se encontram
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afastamento humano em relação ao que produzem. “O espetáculo é o momento em que a mercadoria 
ocupou totalmente a vida social, não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se 
consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 1997, p. 30). É nessa 
perspectiva que o turismo deve ser compreendido como uma mercadoria, e, portanto, fetichizada. 

3. FETICHISMO DA MERCADORIA-TURISMO

O turismo, altamente complexo, é um fenômeno analisado muitas vezes superficialmente e 
naturalizado, desconsiderando toda a sua construção histórica, conforme explica Ouriques (2005). O 
processo histórico que sustenta as bases do turismo foi esvaziado nas análises atuais, 
descaracterizando-o como um produto do capital. De forma geral, o estudo em turismo parte de 
análises rasas e contraditórias, tendendo a aceitar a atividade como meramente desenvolvimentista. 
Desta forma, os teóricos da área realizam suas contribuições em uma posição reformista, evitando 
aprofundamentos críticos. Assim, afirma Siqueira (2005, p. 63) que “o turismo, tal como concebido 
na atualidade, tem sua origem na própria concepção capitalista da vida. A vida tem de se resignar 
com o império da geração de lucro [...]”. Coriolano (1998 apud SIQUEIRA, 2005) caracteriza o 
turismo como uma invenção da sociedade de consumo, que passa a vender a viagem como um 
produto, atrelado às leis de mercado. Esse fato é evidenciado por Hobsbawm (2012), que expõe como 
a viagem se transformou em turismo e, consequentemente, em produto, através da exploração 
capitalista. Ele afirma que “a forma característica de viagem para o pobre era a migração. Para a 
classe média e os ricos, era mais e mais turismo, essencialmente um produto da estrada de ferro, do 
barco a vapor e [...] magnitude e rapidez das comunicações postais” (HOBSBAWM, 2012, p. 309). 
No detalhamento dessa ideia, Hobsbawm (2012) identifica como o capitalismo industrial produziu 
dois tipos de viagens de lazer, sendo o turismo mais voltado para a burguesia e a excursão voltada 
para as massas. No capitalismo monopolista, esse processo se intensifica, uma vez que os meios de 
transporte se modernizam para atender as necessidades de expansão do capital. 

Nesse sentido Ouriques (2005, p. 18) expõe que “[...] turismo é um tempo do capital, um 
tempo em que o sujeito que consome o turismo não deixa de reproduzir a lógica do capital”. O 
turismo, assim, pode ser considerado uma mercadoria. Nas sociedades capitalistas, conforme exposto 
anteriormente, o componente material da riqueza aparece através da acumulação de mercadorias. No 
turismo, escreve Ouriques (2005) que essa caracterização como mercadoria é chamada de 
mercadoria-paisagem, que se configura como principal determinante da atividade. Ele evidencia que 
essa mercadoria-paisagem possui um caráter fantasioso, pois torna-se objeto de apropriação, sendo 
consumida de forma diferente da que se realiza na compra e apropriação de um souvenir, sendo, com 
isso, um consumo intangível (OURIQUES, 1998). É um consumo intangível que possui base material, 
uma vez que o turista se desloca em algum meio de transporte, se alimenta, se hospeda. Porém, esse 
consumo turístico, essa apropriação sem propriedade das mercadorias-paisagem esconde uma relação 
social. 

A verdadeira base de sustentação do turismo, como qualquer atividade econômica, está no 
trabalho (quer dizer, na exploração da força de trabalho). Afinal de contas, toda a 
infraestrutura de transportes, equipamentos de lazer e acomodação, todos os setores ligados 
à estruturação turística, enfim, fundamentam-se no trabalho e no consumo do turista 
(OURIQUES, 2005, p. 20). 

Ao viajar e consumir uma mercadoria-paisagem, o turista está, na realidade, mantendo uma 
relação social com os trabalhadores da chamada indústria do turismo. Os elementos da paisagem 
componentes da mercadoria turística são, desta forma, a maneira de se realizar essas relações sociais. 
Ouriques (2005, p. 20) identifica o turismo “[...] como uma forma de fetichismo. As paisagens 
naturais e socialmente construídas tornam-se objeto de consumo turístico, como se isso fosse uma 
característica a elas inerente”. 
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afastamento humano em relação ao que produzem. “O espetáculo é o momento em que a mercadoria 
ocupou totalmente a vida social, não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se 
consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 1997, p. 30). É nessa 
perspectiva que o turismo deve ser compreendido como uma mercadoria, e, portanto, fetichizada. 
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na atualidade, tem sua origem na própria concepção capitalista da vida. A vida tem de se resignar 
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Dentro dessa perspectiva fetichista exposta por Ouriques, Urry (2001) caracterizou no olhar 
do turista os componentes responsáveis pelo consumo turístico. De forma geral, o olhar do turista se 
volta para aquilo que se situa fora da esfera habitual de vivência. Aspectos da paisagem, das pessoas 
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turísticas, como o cinema, a fotografia, a televisão, a literatura entre outros. Com isso, buscando 
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Conforme explana Jhally (1995), o fetichismo oculta uma série de informações que dizem 
respeito ao processo produtivo. Se o consumidor dispusesse dessas informações, a relação com os 
produtos se transformaria. “Imagine-se como reagiriam os consumidores [...] que para fabricar 
determinado produto foram utilizados recursos naturais raros e não renováveis ou foram destruídas 
formas de vida tradicionais de todo um povo [...]” (JHALLY, 1995, p. 73). Esse aspecto é condizente 
diretamente com a atividade turística. Na transformação da paisagem em mercadoria, conforme expõe 
Ouriques (2005), ocorre, em muitos casos, a precarização das relações de trabalho, uma acentuação 
da exploração capitalista. Comunidades tradicionais passam por um processo de assalariamento, 
resultando em precariedade, sazonalidade, baixa remuneração e até mesmo extinção de atividades 
tradicionais. Se o turista, consumidor da mercadoria-paisagem, dispusesse dessas informações, a 
atividade turística poderia ser completamente diferente. 

Tendo em vista que a mercadoria da qual o turismo se vale é, a princípio, subjetiva, pois 
vale-se de elementos paisagísticos e culturais para ocorrer, torna-se mais difícil a identificação dessa 
atividade como uma relação de troca, a caracterização das paisagens e dos destinos como mercadorias 
e as relações sociais ocultas ou não percebidas no consumo turístico como pertencentes a um processo 
de esvaziamento histórico. Dentro dessa ótica, Rodrigues (1999, p. 61) afirma que “[...] o fetiche da 
mercadoria ‘turismo’ ou natureza comercializada é ainda mais acentuado que em outras mercadorias 
de consumo coletivo. Porque o que parece que é vendido é a natureza, quando o que é vendido é a 
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cultural, cobra-se pelos serviços prestados e pelos bens tangíveis envolvidos nesse processo. 
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das lojas é um fator de concorrência, atraindo compradores, Haug expõe que o ponto de venda pode 
ser considerado um palco teatral. 

O deixar-se ver da mercadoria, a sua visitação, o processo de compra e todos os momentos 
neles constantes são calculados em conjunto segundo a concepção de uma obra de arte 
totalmente teatral, cujos efeitos visam predispor o público para a compra. Desse modo, o 
ponto de venda, enquanto palco, assume a função de proporcionar ao público vivências que 
estimulam e acentuam a predisposição para a compra (HAUG, 1997, p. 101).

Nesse sentido, a vivência do momento da compra é fator importante no processo de sedução 
das mercadorias. Está envolvida, nessa análise, que a compra de mercadorias envolve uma 
experiência. A experiência vivida no local da venda torna-se parte da mercadoria e do fascínio que 
ela exerce. Haug (1997) aborda, também, a compra imperceptível como compra. Essa seria uma etapa 
que pode se basear na compra vivenciada. Apresentar o produto como uma mercadoria qualquer, não 
procurada, ao acaso, diminuindo transtornos para que seja adquirido o faz aparecer como uma 
distração divertida. A fronteira entre mercadoria e processo de compra aos poucos desaparece. Assim, 
“[...] os esforços conscientes almejam deslocar o acento de uma certa mercadoria delimitada para a
vivência do consumo. [...] a estetização da mercadoria significa a sua tendência à dissolução em 
processos prazerosos ou então em sua aparência desnuda” (HAUG, 1997, p. 104).

Tendo em vista que o fetichismo da mercadoria, de acordo com Debord (1997), se realiza 
completamente no espetáculo, e o espetáculo se constitui no modelo atual da vida dominante, onde 
“tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 1997, p. 13), o turismo 
apresenta todas essas características anteriormente expostas. O ponto de venda e a vivência no ato da 
compra; a compra por impulso, mascarada; a dominação das representações encontram, em certo 
sentido, um ápice no que se convencionou chamar de turismo de experiência, modalidade turística 
surgida recentemente e que se caracteriza, a princípio, por buscar oferecer aos turistas um encontro 
com si mesmo, vivendo momentos que o marcarão de forma única. 

4. O EXEMPLO DO TURISMO DE EXPERIÊNCIA

Não existe um consenso ou definição clara a respeito do que é turismo de experiência. 
Conforme escrevem Netto e Gaeta (2010), turismo de experiência é um tema pouco explorado e 
definido, mas sempre abordado em relação ao consumo. Mesmo sendo objeto de críticas 
(OURIQUES, 2005; SIQUEIRA, 2005), esse tipo de abordagem é praticamente predominante dentro 
dos estudos do turismo, não havendo análises a partir de uma ótica crítica a respeito desse tipo de 
turismo. Assim, Netto e Gaeta (2010) afirmam que, atualmente, os consumidores são mais seletivos 
e buscam consumir produtos que lhe proporcionem sensações ímpares que se diferenciem de outros, 
os satisfazendo pessoal e profissionalmente, incorporando a característica da emoção em suas 
demandas. Netto (2010, p. 44) caracteriza o turismo de experiência como “[...] um tipo de turismo 
que pretende marcar o turista de maneira profunda e positiva, como as viagens de trabalho voluntário 
e a prática de esportes radicais [...]”. Nesse sentido, Trigo (2010, p. 37) escreve que “a viagem como 
uma experiência realmente instigante passa a ser um caminho sem retorno rumo ao descobrimento de 
que não existe – nem pode existir – um retorno”. Ou seja, os autores deixam em evidência que a 
experiência pode ser uma situação específica, escolhida e até mesmo comprada. 

Em complemento, Trigo (2010, p. 37) afirma que “esse é o objetivo da grande viagem, da 
experiência mais profunda e essencial, porque consiste em descobrir a si mesmo, assumir sua história 
pessoal e, ainda, escolher os caminhos que restam para completar a própria existência”. Nessa mesma 
tonalidade, Pondé (2017, p. 93) expõe que “quando nos perguntamos sobre o significado existencial 
de uma viagem, devemos refletir sobre uma prática muito antiga no mundo que era a peregrinação 
com objetivos de transformação espiritual e autoconhecimento”. Assim, viajar com vistas a vivenciar 
experiências é viajar em busca de “[...] conteúdos invisíveis relacionados a percursos físicos externos 
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com objetivos de transformação espiritual e autoconhecimento”. Assim, viajar com vistas a vivenciar 
experiências é viajar em busca de “[...] conteúdos invisíveis relacionados a percursos físicos externos 

que mimetizam percursos internos [...]” (PONDÉ, 2017, p. 93). É possível perceber que a experiência, 
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A fragilidade do conceito desse tipo de turismo reflete, também, a falta de consenso no 
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das lojas é um fator de concorrência, atraindo compradores, Haug expõe que o ponto de venda pode 
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Tendo em vista que o fetichismo da mercadoria, de acordo com Debord (1997), se realiza 
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4. O EXEMPLO DO TURISMO DE EXPERIÊNCIA

Não existe um consenso ou definição clara a respeito do que é turismo de experiência. 
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enquanto efeito do mundo, ela também não é o mundo, pois “o que vemos ao contemplar as imagens 
técnicas não é ‘o mundo’, mas determinados conceitos relativos ao mundo” (FLUSSER, 2002, p. 14). 
Como é impossível experimentar conceitos, o que o turismo de experiência oferece, no lugar da 
experiência, são conceitos fetichizados. 

5. CONCLUSÃO

Os estudos em turismo existentes atualmente buscam entender a atividade turística dentro 
de concepções liberais e reformistas, ideologicamente pró-turísticas, predominando modelos 
analíticos que não esmiúçam, de fato, a complexidade do tema e tampouco abordam as controvérsias 
científicas da atividade (OURIQUES, 2005). A alta espetacularização do turismo, exemplificada 
através do turismo de experiência, perpetua um modelo de vida baseado no mundo das mercadorias 
como ele se apresenta, abstrato. O trabalho humano dentro da indústria do turismo é completamente 
mascarado, sendo quase impossível que um turista se depare com o componente concreto nessa 
atividade, durante o consumo dessa mercadoria. A tendência é que essa abstração se potencialize com 
o crescimento tecnológico, avançando para novas áreas, na lógica exposta por Baudrillard (1995),
tornando cada vez mais difícil encontrar os elementos concretos que dão base para o fetiche. É
importante que os estudos em turismo passem a abordar o assunto de forma crítica, a fim de fornecer
entendimentos que contemplem toda a magnitude e complexidade do fenômeno turístico, enfrentando
com seriedade as consequências destrutivas que essa atividade gera, com o crescente consumo
turístico.
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PROPÓSITOS COMUNICACIONAIS E PUBLICITÁRIOS: AS TENDÊNCIAS DO 
CONSUMO E A CRIAÇÃO DAS CATEGORIAS PREMIADAS NO FESTIVAL CANNES 

LIONS1

Letícia Salem Herrmann Lima2

RESUMO 

Este artigo traz discussões acerca das relações contemporâneas do consumo e dos consumidores, 
explicitadas pelas manifestações publicitárias e seus propósitos comunicacionais. O objetivo deste 
artigo é demostrar comparativamente a mudança das categorias premiadas no maior evento de 
publicidade do mundo, o “Festival Mundial da Criatividade Cannes Lions”, que reconhece as 
melhores, mais inovadoras e adequadas campanhas comunicacionais veiculadas anualmente. O que 
parece ser algo simples, torna-se instigante ao serem observadas inclusões de categorias que 
valorizam não só a veiculação em cada meio comunicacional, como tradição há alguns anos, mas a 
possibilidade de ampliá-las prestigiando campanhas com valorização de elementos que enaltecem 
sistemas sociais emergentes e, que não participam diretamente de uma categorização por veiculação 
em meios distintos. A inclusão de tais modalidades demonstra a valorização de iniciativas 
publicitárias que utilizaram de “propósitos comunicacionais” em seus contextos, algo presente e 
cotidiano nas relações de consumo, pois trata-se de uma demanda do consumidor para a comunicação, 
construindo um ciclo ininterrupto e simbiótico neste sistema relacional. Para delinear o atual estudo, 
traz-se discussões sobre a relação do consumo e da publicidade, dos propósitos comunicacionais e 
publicitários, da relação com as mídias e da participação do consumidor nas mensagens comerciais. 

Palavras-chave: Propósitos Publicitários; Consumo; Mídias; Cannes Lions; Comunicação. 

1. INTRODUÇÃO

De tempos em tempos percebe-se transformações significativas no universo do consumo. 
Inovações fazem parte dos contextos sociais e culturais ao longo dos anos, influenciando os 
mecanismos de consumo e desejo dos indivíduos. Com isso, há necessidade de se transmitir diferentes 
valores comunicacionais que acompanham tais mutações no processo de aquisição de bens. A
publicidade, que tem como uma de suas funções informar públicos sobre os produtos e serviços de 
forma ampla, se adapta ao cenário apresentando inovações consideráveis para o campo 
comunicacional. 

A sociedade contemporânea traz particularidades dos nossos tempos ao alertar sobre 
problemas sociais e ambientais de forma incisiva. Diferentes práticas de consumo são desenvolvidas 
a partir de olhares mais “sustentáveis” com relação ao que se consome e se compartilha. O consumo 
ultrapassa o aspecto puro da aquisição de um bem, envolvendo posicionamento das marcas e ideias 
baseadas em causas divulgadas e associadas à elas. Essas causas socioculturais tornam-se oportunas 
ao campo da publicidade ocasionando o desenvolvimento de uma comunicação apoiada em
“propósitos”, que seriam causas coletivas associadas à essência comunicacional das empresas. 

Embora o papel da publicidade seja comunicar o posicionamento de marcas, produtos e 
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serviços ao consumidor, incorpora um senso de responsabilidade ao trazer contextos mais “humanos” 
pensando e comunicando tais elementos de forma responsável e que de alguma maneira ajudem a 
promover um bem estar comum, juntamente com os fatores propiciadores do consumo. 

Por tais motivos, este artigo tem como premissa observar a iniciativa do “Festival Mundial da 
Criatividade Cannes Lions” em promover a premiação de categorias voltadas à responsabilidade no
consumo. Em pesquisa doutoral finalizada em 2015 (HERRMANN_LIMA, 2015) contatou-se a 
existência de “propósitos publicitários” no contexto das mensagens. No entanto, os propósitos 
estavam espalhados em categorias tradicionais como: rádio, televisão, revista, impresso e internet, 
por exemplo. Continuando os estudos cronologicamente, incluindo as campanhas até o ano de 2017, 
observou-se a criação de categorias específicas para alocar tais propósitos, que fugiram a regra da 
classificação apenas por meios de comunicação, tema de interesse da atual investigação. 

Este artigo discutirá as relações de consumo, os propósitos publicitários e apresentará as 
categorias de forma cronológica a fim de contextualizar a criação das campanhas inseridas na pauta 
de assuntos socioculturais dos momentos de veiculação das publicidades participantes do festival. 
Em um segundo ponto, mostrará que a mensagem publicitária também pode promover a 
sustentabilidade no ambiente de consumo, conscientizando a população, mesmo estimulando o 
próprio consumo, que faz parte da natureza da concepção publicitária como área de atuação 
mercadológica. 

2. O CONSUMO E A PUBLICIDADE

Os estudos do consumo podem ser observados sob diversos aspectos envolvendo mecanismos 
sociais e culturais. No contexto deste artigo, preza-se pela relação do consumo com a publicidade, 
sendo o primeiro, parte de uma necessidade básica ou criada ao indivíduo e o segundo, pela 
característica de promoção e divulgação de um benefício que vem intrínseco ao bem consumido. Por 
esse motivo, a base das escolhas de consumo integra a concepção das estratégias publicitárias, 
principalmente na contemporaneidade, que oferece uma vasta gama de produtos e serviços com 
similaridades utilitárias. 

O consumo é movido por necessidades distintas, mas influenciado diretamente pela cultura 
construída por experiências vividas (ROCHA, 2006, p. 86), fator esse que vem conquistando espaços 
nas estratégias comunicacionais. Então, além do próprio produto consumido, tem-se o processo de 
contato com o bem e possíveis manifestações afetivas a partir de sua propriedade. Um produto 
consumido extrapola o simples poder de sua posse, dando um significado de “autoridade” à ele e a 
quem o usufrui, uma espécie de fetiche, que segundo Bauman seria:  

Um produto profundamente humano elevado à categoria de autoridade sobre-humana 
mediante o esquecimento ou a condenação à irrelevância de suas origens demasiado 
humanas, juntamente com o conjunto de ações humanas, que levam ao seu aparecimento e 
que foram condições sine quan non para que isso ocorresse (BAUMAN, 2007, p. 23). 

Considerar que um produto extrapole seu poder de posse, movido por experiências, traz para 
discussão a importância do trabalho da publicidade neste contexto, pois o discurso submetido ao bem 
comercializado faz parte de um repertório criado pela publicidade para a promoção do consumo do 
referido produto. Por publicidade entende-se “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).  

No entanto, um diferente contexto tem sido detectado no âmbito comunicacional ao longo dos 
anos, principalmente nas campanhas participantes do Festival Cannes Lions, que exigiu uma releitura 
das técnicas publicitárias, no sentido de observar com maior atenção o comportamento social dos 
consumidores. Como já observado por Sant’Ana, Junior e Garcia (2009, p.71) as “teorias sobre o 
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momento contemporâneo estão servindo de base para as mais recentes técnicas em comunicação”. 
O advento da internet possibilitou maior interação entre consumidores e marcas e, as opiniões 

advindas dos consumidores, que até pouco tempo eram observadas de forma pontual e restrita, 
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22). 
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A publicidade baseia-se no conhecimento da natureza humana. Quanto mais conhecemos o 
valor das palavras, as necessidades, os desejos e impulsos humanos e as emoções que 
desencadeiam, mais sabemos sobre a técnica de persuasão e seu modo de operar 
(SANT’ANA; JUNIOR; GARCIA, 2009, p. 80). 

No entanto, atuar comunicacionalmente apoiado em causas é um caminho longo e requer 
cautela. Campanhas que direcionam seus propósitos na escolha de causas precisam ser verdadeiras e 
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3 Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=hAlLEv4GYj4>. Acesso em: 30 de jul. de 2017. 
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no qual sua idealização endossa a construção do estereótipo do indivíduo perante o grupo de 
relacionamento pertencente. 

Consumir, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que numa sociedade 
de consumidores traz em ‘vendabilidade’, obter qualidades para as quais já existe uma 
demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui, transformando-as em mercadorias para 
as quais a demanda pode continuar sendo criada (BAUMAN, 2008, p.75). 

O consumo vai além da relação de posse e se estabelece pelo acesso ao bem, como é o caso 
das músicas em plataformas digitais. Com isso, volta-se a intenção do consumo gerar experiência, 
mas neste caso subjetiva associada ao alinhamento de causas. “As experiências geram valores 
sensoriais, emocionais, cognitivos, comportamentais e de identificação, que substituem os valores 
funcionais” (SCHMITT, 2002, p. 41). Por tais motivos, a comunicação publicitária inicia um processo 
de reinvenção de suas estratégias midiáticas, acompanhando as exigências culturais intrínsecas na 
sociedade na qual se insere. Observa questões que extrapolam a promoção de produtos, divulgando 
um posicionamento de marca mais amplo e inclusivo, ao exemplo de campanha lançada em de 2013, 
“Retratos da Real Beleza”4 da marca Dove, que enaltecia a beleza interior feminina e não incitava a 
comercialização de produtos de forma direta em sua propaganda. 

Contudo, é importante observar que há uma diferença considerável na intenção dos 
consumidores sobre os desejos de consumo e por consequência, a reação estimulada no consumidor 
pela comunicação publicitária não será única e pontual. “As pessoas não são programáveis, não 
reagem sempre da mesma forma, nem toda vez como o esperado” (SANT’ANA; JUNIOR; GARCIA, 
2009, p. 05), o que justifica possibilidades variadas na utilização dos discursos publicitários utilizados 
nas campanhas, adaptados a cada tipo de público-alvo. 

Para isso, a técnica da construção do processo publicitário nos sugere pensarmos em três 
fatores de influência para conduzir mensagens aos indivíduos, que podem ser utilizados de forma 
única ou uma combinação entre eles, composta por: “sugestão, imitação e empatia” (SANT’ANA; 
JUNIOR; GARCIA, 2009, p. 84-85). Estes fatores são considerados como base para a concepção dos 
argumentos narrativos da publicidade e tomam diferentes aspectos dependendo do tipo de mídia 
utilizada para divulgação das campanhas.  

O argumento da “sugestão” refere-se a uma ideia ofertada pela publicidade ser aceita pelos 
consumidores de forma incondicional e sem crítica. A “imitação” acontece quando uma campanha 
mostra produtos e serviços sendo utilizados pelo outro como uma forma de ditar o consumo e gerar 
seguidores por motivos de harmonia com o grupo, como a moda, o estilo e a música. Já a “empatia” 
gera uma espécie de identificação com a mensagem divulgada, colocando o consumidor no lugar do 
outro por meio do sentimento, despertando uma projeção emocional com o produto, serviço ou causa 
da marca, considerado como ponto chave na argumentação deste texto, por ser um dos itens de 
destaque no discurso publicitário alinhando-se a ideia dos “propósitos comunicacionais”.

Embora a atribuição da publicidade não seja necessariamente se apresentar politicamente 
correta em suas campanhas, movidas pelas causas comunicacionais, podendo simplesmente não 
entrar nesse mérito em sua narrativa, pois de alguma forma trabalha com o lúdico e o nostálgico, 
entende-se que tal consequência se dá pela necessidade das instâncias sociais e econômicas terem um 
papel importante na construção da identidade dos indivíduos e na promoção de uma sociedade 
igualitária. Por isso, resgata-se o enaltecimento destas questões no presente estudo, por se entender 
que todas as áreas de atuação profissional possuem funções sociais junto à comunidade que atuam, 
mesmo na promoção de mensagens comerciais.  

O consumo e a publicidade constroem em conjunto um imaginário coletivo aos indivíduos, 
criando produtos e serviços e os oferecendo de forma diferenciada. Como já mencionado por Rocha 

4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OBaGuEWAAZc> Acesso em: 30 de jul. de 2017. 
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4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OBaGuEWAAZc> Acesso em: 30 de jul. de 2017. 

(1995, p. 106), “a publicidade junta tudo magicamente” e, de fato, incorpora elementos mágicos no 
contexto do processo de consumo, extrapolando a própria utilidade do bem. Traz narrativas apelativas 
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consumidores novas possibilidades comunicacionais, alinhadas aos discursos publicitários mais 
inclusivos. 

Decorrente desse cenário, busca-se observar as questões que influenciam a atualidade 
comunicacional e que conduzem ao entendimento de diferentes argumentos com relação a construção 
de enredos publicitários mais abertos e participativos. Importante lembrar, que desde a sua concepção, 
a publicidade cria campanhas fechadas, sem a interferência do público em sua criação, entregues ao 
consumidor da forma planejada pela agência e pelos anunciantes. 

Com este cenário participativo, iniciativas mais integrativas têm sido percebidas nas 
estratégias publicitárias, as quais permeiam questões diversas relacionadas aos ambientes social e 
cultural. As preocupações com o ambiente social e as relações com o outro, conduzem os indivíduos 
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pessoal de cada um, publicizadas de forma direta ou indireta por meio das plataformas digitais, 
principalmente em sites de redes sociais. Nesse aspecto, ressalta-se a superexposição do indivíduo 
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A pesquisa doutoral realizada em 2015 (HERRMANN_LIMA, 2015), citada anteriormente, 
investigou as questões que desencadearam a necessidade de inclusão de “propósitos 
comunicacionais” em campanhas publicitárias, a partir do jogo social estabelecido pela tecnologia da 
informação no ambiente da comunicação, observando suas consequências nas campanhas 
publicitárias participantes do “Festival Mundial da Criatividade Cannes Lions”.

O estudo parte de conceitos-chave, apoiado nas teorias da convergência (JENKINS, 2008),
que estabelece novas práticas sociais com a possibilidade de acesso e circulação das mídias, a 
mudança dos processos de consumo, advindas das dinâmicas propiciadas pela convergência, o 
fenômeno da participação, criando uma dinâmica integrativa com os consumidores, tornando-os parte 
dos processos comunicacionais de forma mais ativa e, por fim, a visibilidade social, estimulada pelos 
grupos de convívio, construindo novas identidades baseadas em comportamentos projetados no 
ambiente virtual, novas motivações do ser, fazendo-o “parecer” (FLOCH, 1993) na web. 
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uma espécie de endosso midiático. O centro das mídias não está unicamente nos tradicionais meios 

no qual sua idealização endossa a construção do estereótipo do indivíduo perante o grupo de 
relacionamento pertencente. 

Consumir, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que numa sociedade 
de consumidores traz em ‘vendabilidade’, obter qualidades para as quais já existe uma 
demanda de mercado, ou reciclar as que já se possui, transformando-as em mercadorias para 
as quais a demanda pode continuar sendo criada (BAUMAN, 2008, p.75). 

O consumo vai além da relação de posse e se estabelece pelo acesso ao bem, como é o caso 
das músicas em plataformas digitais. Com isso, volta-se a intenção do consumo gerar experiência, 
mas neste caso subjetiva associada ao alinhamento de causas. “As experiências geram valores 
sensoriais, emocionais, cognitivos, comportamentais e de identificação, que substituem os valores 
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“Retratos da Real Beleza”4 da marca Dove, que enaltecia a beleza interior feminina e não incitava a 
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Contudo, é importante observar que há uma diferença considerável na intenção dos 
consumidores sobre os desejos de consumo e por consequência, a reação estimulada no consumidor 
pela comunicação publicitária não será única e pontual. “As pessoas não são programáveis, não 
reagem sempre da mesma forma, nem toda vez como o esperado” (SANT’ANA; JUNIOR; GARCIA, 
2009, p. 05), o que justifica possibilidades variadas na utilização dos discursos publicitários utilizados 
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única ou uma combinação entre eles, composta por: “sugestão, imitação e empatia” (SANT’ANA; 
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O argumento da “sugestão” refere-se a uma ideia ofertada pela publicidade ser aceita pelos 
consumidores de forma incondicional e sem crítica. A “imitação” acontece quando uma campanha 
mostra produtos e serviços sendo utilizados pelo outro como uma forma de ditar o consumo e gerar 
seguidores por motivos de harmonia com o grupo, como a moda, o estilo e a música. Já a “empatia” 
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outro por meio do sentimento, despertando uma projeção emocional com o produto, serviço ou causa 
da marca, considerado como ponto chave na argumentação deste texto, por ser um dos itens de 
destaque no discurso publicitário alinhando-se a ideia dos “propósitos comunicacionais”.

Embora a atribuição da publicidade não seja necessariamente se apresentar politicamente 
correta em suas campanhas, movidas pelas causas comunicacionais, podendo simplesmente não 
entrar nesse mérito em sua narrativa, pois de alguma forma trabalha com o lúdico e o nostálgico, 
entende-se que tal consequência se dá pela necessidade das instâncias sociais e econômicas terem um 
papel importante na construção da identidade dos indivíduos e na promoção de uma sociedade 
igualitária. Por isso, resgata-se o enaltecimento destas questões no presente estudo, por se entender 
que todas as áreas de atuação profissional possuem funções sociais junto à comunidade que atuam, 
mesmo na promoção de mensagens comerciais.  

O consumo e a publicidade constroem em conjunto um imaginário coletivo aos indivíduos, 
criando produtos e serviços e os oferecendo de forma diferenciada. Como já mencionado por Rocha 

4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OBaGuEWAAZc> Acesso em: 30 de jul. de 2017. 
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de comunicação5, mas dissipado entre consumidores dos mais diversos gostos e atitudes. Por esses 
motivos, a publicidade vem se adaptando no sentido de também abrir seus canais de comunicação ou 
realizar uma hibridização entre as possibilidades de veiculação existentes, entre a mídia tradicional, 
geralmente paga, e as mídias sociais, gratuitas por serem oriundas dos consumidores, que se 
estabelecem por questões de engajamento com as mensagens. 

O engajamento é conquistado voluntariamente, um consumidor não engaja apenas por gostar 
do produto ou serviço ou pela sua funcionalidade, mas por um conjunto de fatores que criam uma 
aura ao bem, os valores agregados a essa escolha. O estudo dos “propósitos publicitários” 
(HERRMANN_LIMA, 2015) é articulado sobre estes pilares e mostra que pequenas causas aparecem 
como foco principal em iniciativas publicitárias mais contemporâneas, observadas pontualmente nas 
campanhas participantes do Festival Cannes Lions6.

O propósito então, é a causa defendida pela empresa em seu discurso comunicacional. É a 
linha condutora do apelo de consumo. Traz consigo elementos reconhecidos como de importância 
para grupos específicos de consumidores. Pode ser relacionado a causa de pequenos grupos ou 
mobilizações sociais amplas. Um propósito pode ser fundado por quebras de estereótipos, contra 
preconceitos, igualdade de gêneros, igualdade social, entre tantas outras causas. 

Embora possa parecer apenas estratégia publicitária o apoio em propósitos comunicacionais, 
o que certamente faz parte do pano de fundo da publicidade, uma vez que tal característica de
convencimento incorpora o escopo de sua função comercial, ressalta-se que também traz em seus
discursos argumentos que podem ajudar consumidores nas relações com o ambiente no qual se
inserem, por meio de identificação.

4. OS PROPÓSITOS PUBLICITÁRIOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA SUSTENTABILIDADE

A comunicação publicitária acompanha as diretrizes do marketing, no sentido de incorporar 
atributos de venda em seus discursos. Os estudos mercadológicos nos mostram a mudança de foco 
nesta abordagem ao trazer os conceitos como marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 (KOTLER; HERMAWAN; 
SETIAWAN, 2017), reconhecidos como estratégias seguidas pelas marcas. Segundo os autores das 
teorias, o marketing 1.0 era focado em sua totalidade nos benefícios dos produtos, o 2.0 no 
consumidor, o 3.0 em atributos humanos e o 4.0, considerado como atual, na integração das mídias 
online e off-line. Observa-se a descaracterização de um conceito tradicional mercadológico que 
percebe o indivíduo apenas como um ser que consome, mudando o foco para o “ser humano pleno, 
com mente coração e espírito”, integrado pelas mídias (KOTLER; HERMAWAN; SETIAWAN, 
2017, p.11). 

A constatação dos autores liberta o indivíduo do papel tradicional de consumidor visto como 
aquele que está susceptível as influências de consumo e da persuasão publicitária, a fim de realizar 
um ato de compra. Dá ao indivíduo o valor atribuído ao ser humano, com outros anseios que o 
caracteriza e personaliza diante de um grupo de pessoas, sendo potencializado pelo acesso e uso das 
mídias no momento da escolha dos bens de consumo. 

Interessante ressaltar que, na era da comunicação mediada pela tecnologia, o consumo é 
endossado pelos grupos sociais digitais, visto em sua maioria com influência nos sites de redes 
sociais, no qual pessoas comuns influenciam outras pessoas comuns, com uma importância igual ou 
maior que muitas vezes uma personalidade midiática ou propaganda. A ideia aqui é compreender o 
cenário persuasivo publicitário como um conjunto de mídias, das tradicionais às produzidas pelos 
consumidores. 

As escolhas de consumo são parte do endosso de um grande grupo que relata suas experiências 
compartilhando impressões com relação ao contato com as marcas e seus produtos e serviços. Mesmo 

5 Rádio, televisão, revista, jornal (NAKAMURA, 2009). 
6 A tese sobre o tema apresenta a metodologia do estudo, as campanhas, análises e reflexões sobre os propósitos 
publicitários (HERRMANN_LIMA, 2015). 
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de comunicação5, mas dissipado entre consumidores dos mais diversos gostos e atitudes. Por esses 
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consumidor, o 3.0 em atributos humanos e o 4.0, considerado como atual, na integração das mídias 
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2017, p.11). 
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aquele que está susceptível as influências de consumo e da persuasão publicitária, a fim de realizar 
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endossado pelos grupos sociais digitais, visto em sua maioria com influência nos sites de redes 
sociais, no qual pessoas comuns influenciam outras pessoas comuns, com uma importância igual ou 
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consumidores. 
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5 Rádio, televisão, revista, jornal (NAKAMURA, 2009). 
6 A tese sobre o tema apresenta a metodologia do estudo, as campanhas, análises e reflexões sobre os propósitos 
publicitários (HERRMANN_LIMA, 2015). 

que este cenário seja suportado por uma plataforma tecnológica, está sendo humanizado e midiatizado 
ao se pensar nas práticas existentes nestas redes digitais de conexão social. 

Essa questão foi o ponto de partida para se perceber a necessidade de “causas” puramente 
humanas nesse processo de endosso do consumo. O indivíduo atribui outros valores às marcas e não 
espera apenas a satisfação com o bem adquirido. Os “propósitos publicitários” são parte do processo 
de projeção de causas dos indivíduos para as marcas. Um propósito representa a essência da marca, 
retratada no posicionamento da empresa e na identificação da mesma pelo consumidor 
contemporâneo. Neste sentido, marcas alinhadas a um propósito verdadeiro conquistam o 
consumidor-humano, permitindo que se projetem na causa defendida pela empresa. O consumidor 
deixa de escolher apenas a empresa pelo que ela oferece como benefício material, revertendo a causa 
como uma espécie de aura da empresa, tornando-o mais engajado nos processos comunicacionais 
advindos da marca. Um “propósito publicitário” apoia-se em uma causa nobre com valor real aos 
envolvidos, principalmente em um momento onde se discute questões como a própria 
sustentabilidade nos processos. 

O termo sustentabilidade é bastante amplo e pode ser facilmente reduzido as questões 
ambientais. No entanto, o meio ambiente é apenas um dos pilares que rege os princípios da 
sustentabilidade com um peso de importância nas relações comerciais globais de forma 
inquestionável. A sustentabilidade, neste estudo, será vista de forma ampliada seguindo a abordagem 
de Sachs (2000), que traz sete dimensões para a análise: social, econômica, ecológica, cultural, 
espacial, política e ambiental. 

O aspecto “social” diz respeito à melhoria de vida da população; o “econômico” refere-se ao 
equilíbrio de investimentos e à compatibilidade entre produção e consumo; a dimensão “ecológica” 
visa à minimização dos danos à sustentabilidade da vida; a “cultural” enfatiza o respeito aos diferentes 
valores entre os povos; a “espacial” promove o equilíbrio entre o sistema rural e urbano; a “política” 
equaliza a evolução da democracia com sistemas mais participativos e, por fim, o componente 
“ambiental” preocupa-se com a conservação e o equilíbrio dos ecossistemas e suas implicações nas 
relações de subsistência social. 

Considerando a abordagem sobre sustentabilidade apresentada, percebe-se a possibilidade da 
inclusão de algumas destas dimensões nos contextos comunicacionais, com discussões sobre os 
“propósitos publicitários” apoiados em causas sustentáveis, visando o bem comum de algum dos 
elementos vistos como passível de sustentabilidade.  

Com a inclusão de novas categorias de premiação no Festival Cannes Lions, percebe-se a 
preocupação da área em promover iniciativas reconhecendo campanhas que, de alguma forma, se 
apresentam como sustentáveis, visando as dimensões citadas por Sachs (2000), que são iniciadas 
neste primeiro momento em âmbito social, ao promover a igualdade entre os seres humanos, 
preocupações com a saúde, gênero, entre outros e nas dimensões ecológicas e culturais. 

5. O CONSUMIDOR NO CENTRO DAS NOVAS CATEGORIAS DO FESTIVAL CANNES
LIONS

O “Festival Internacional da Criatividade Cannes Lions”, premia anualmente campanhas 
comunicacionais com iniciativas inovadoras. O festival acontece na França, no mês de junho e possui 
atualmente 25 categorias contemplando premiações “grand prix, ouro, prata e bronze” para cada uma 
delas. Por ser eleito pela área como o maior e mais importante festival mundial envolvendo o design,
a publicidade e a propaganda, entende-se que este seja um corpus representativo para a análise 
proposta no artigo, que visa observar a inclusão de propósitos comunicacionais nos enredos 
publicitários e sua possível consequência no campo mercadológico e de pesquisa. 

A metodologia do estudo compreende no processo de observação e catalogação de dados, 
avaliando posteriormente os itens de interesse da pesquisa, como tipos de campanhas e ano de 
inclusão para avaliação de cenários, por exemplo. Para isso, optou-se em compilar os dados em 
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5 Rádio, televisão, revista, jornal (NAKAMURA, 2009). 
6 A tese sobre o tema apresenta a metodologia do estudo, as campanhas, análises e reflexões sobre os propósitos 
publicitários (HERRMANN_LIMA, 2015). 
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tabelas para facilitar a comparação das informações obtidas. O início da coleta de informações foi 
realizado a partir de dados de 2004, pois apenas neste ano o festival disponibilizou seu banco de dados 
na plataforma web. 

Como base para os estudos desta pesquisa, foram analisadas as categorias e inclusões dos 
últimos 14 anos. Cada uma delas possui recomendações específicas do tipo de comunicação que pode 
participar do concurso, conforme demostrado na figura 1, que traz a listagem de categorias desde 
2004, somando um total de 27 modalidades já disponibilizadas para inscrições no festival. 

FIGURA 01 – CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CANNES LIONS. 
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE EM WWW.CANNESLIONS. COM (BASE 2017). 

Com o passar dos anos, novas categorias foram sendo incluídas e outras reformuladas, a fim 
de atender a demanda e o cenário comunicacional7, por esse motivo em 2017 o festival ofereceu 25 
categorias, conforme demostrado na figura 2. Observa-se que algumas informações específicas do 
festival possuem acesso restrito aos assinantes do site Cannes Lions. 

7 Em estudo anterior (HERRMANN_LIMA, 2015) analisou-se a quantidades de inscritos, de premiações em cada 
categoria e participação do Brasil no festival, não sendo o foco deste artigo. 

Categorias Participação de Mídia
Branded Content & Entertainment Lions Conteúdo de marca e entretenimento
Criative Data Lions Interação criativa de ideias e dados
Criative Effectiveness Lions Eficácia criativa
Cyber Lions Cibernético/ meio digital
Design Lions Design
Digital Craft Lions Arte e tecnologia
Direct Lions Comunicação dirigida
Enterteinment Lions Transformação de conteúdo em cultura
Enterteinment Lions for Music Colaborações musicais criativas
Film Craft Lions Filme oficial
Film Lions Mídia eletrônica/ filme
Glass Lions Incentivo na mudança de cultura 
Grand Prix for Good Grand prix - camanha destaque
Weatth & Wellness Lions Promoção do bem estar do consumidor
Innovation Lions Inovação
Integrated Lions Ideias com visão holística
Media Lions Estratégia de Mídia
Mobile Lions Mídia Mobile
Outdoor Lions Mídia exterior
Pharma Lions Serviços de saúde e farmaceuticos regulamentados
PR Lions Gerenciamento de reputação
Press Lions Mídia impressa
Print & Publishing Lions Circulação de mídias com ideias que saem do papel
Product Design Design de produto
Promo & Activation Lions Promoção e ativação
Radio Lions Rádio
Titanium & Integrated Lions Campanhas de integração
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FIGURA 02 – ANO DE INCLUSÃO DAS CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO NO FESTIVAL CANNES LIONS. 
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Considerando os dados apresentados na figura 2, percebe-se que até o ano de 2008, categorias 
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na categoria “Integrated Lions” e a substituição da Categoria “Press Lions”, destinada as mídias 
impressas, pela “Print & Publishing Lions”, com a proposta de valorizar ideias que iniciaram na
mídia impressa, mas que ganharam amplitude comunicacional a partir dela. A mudança vista em 2016 
deixa traços das consequências da internet no contexto comunicacional reformulando estratégias de 
entretenimento, de integração, do uso dos dados disponíveis na web e da relação com os meios 
impressos. 

Nesse ano de 2017 o Festival Cannes Lions incluiu duas novas categorias voltadas à saúde, 
“Weatth & Wellness Lions”, que reconhece campanhas com a promoção do bem estar do consumidor 
e a “Pharma Lions”, valorizando as formas de comunicação que trazem abordagens de saúde para 
serviços regulamentados legalmente e de pouca possibilidade publicitária decorrente disso. 

O breve histórico do festival relata a presença de componentes que não focam apenas na mídia 
utilizada para veicular a campanha publicitária, mas em elementos com outros apelos 
comunicacionais, que mostram-se bastante similares a ideia dos “propósitos publicitários”, ao se 
pensar em categorias como “Glass Lions”, “Weatth & Wellness Lions” e “Pharma Lions”. Chama a 
atenção neste estudo a presença dessas três categorias refletindo que, de alguma forma, o festival vem 
apresentando modalidades que, além de serem pautas de um cotidiano social e cultural e uma 
exigência velada do consumidor e das práticas de consumo, são bem vistas pela sociedade. Nesses 
casos, incentivam a criação de campanhas que extrapolam a vertente puramente comercial, trazendo 
em seus contextos a comunicação com uma essência mais humana ao considerar elementos como 
igualdade, sociedade, saúde, conscientização e bem estar, por exemplo.  

Ao se pensar em campanhas mais integrativas, que unam a participação do consumidor em 
seus contextos, nas formas de entretenimento, no design, no uso criativo de dados, na igualdade social 
e cultural e no bem estar do indivíduo,  inclui-se interesses não apenas das empresas envolvidas com 
a publicidade, ou de uma premiação por categorias de meios de comunicação, percebe-se a iniciativa 
de um incentivo ao olhar coletivo, incitado por marcas que buscam tais ideais como representação de 
seus “propósitos comunicacionais e publicitários” inseridos no contexto atual. 

5.1 CAMPANHAS COM PROPÓSITO: CASE “FEARLESS GIRL”

Com o intuito de exemplificar uma campanha do festival integrante de categoria baseada em 
causas, escolheu-se o case“Fearless Girl” (garota destemida), ganhador do prêmio grand prix 2017 
na categoria “Glass Lions”, que tem como premissa incentivar mudanças culturais. A proposta deste 
tópico é exemplificar uma das formas encontradas pela publicidade em incluir o discurso do propósito 
em seu contexto, justificada pela sustentabilidade social gerada pela comunicação e marca envolvida. 

A campanha foi uma iniciativa da empresa State Street Global Advisors8, atuante no mercado 
financeiro, ramo tradicionalmente ocupado por profissionais do gênero masculino, que assume a 
causa apoiando a inclusão de mulheres neste mercado as reconhecendo como de importância para 
seus negócios.“Fearless Girl”, criada pela agência McCann de Nova Iorque, consistiu na concepção 
da estátua de uma menina com olhar de coragem, instalada no dia 07 de março de 2016, um dia antes 
da comemoração do dia mundial da mulher, em frente ao icônico touro da Wall Street, para destacar 
e alertar sobre a importância do aumento e inclusão de mulheres no mundo corporativo.  

8 Disponível em: <www.ssga.com/home.html>. Acesso em: 20 de jul. 2017. 
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8 Disponível em: <www.ssga.com/home.html>. Acesso em: 20 de jul. 2017. 

FIGURA 03 – FEARLESS GIRL  
FONTE: <EMAIS.ESTADAO.COM.BR/NOTICIAS/COMPORTAMENTO,ESTATUA-DA-FEARLESS-GIRL-
CONTINUARA-EM-WALL-STREET-ATE-2018,70001715927>. ACESSO EM: 01 SET. 2017. 

No dia da instalação da estátua foram entregues 3.500 cartas aos estabelecimentos da região 
abordando o tema, dando extensão e convergência a ação comunicacional. A ideia dos autores da 
campanha era de ir contra o preconceito feminino, valorizando a diversidade de gênero no mundo 
corporativo, uma causa bastante consistente e comentada na contemporaneidade. A campanha 
extrapolou as questões publicitárias, ganhando espaço na mídia e pauta nas discussões sobre o 
incentivo de empresas com relação a igualdade de gênero, visto nesta pesquisa como campanha 
baseada em propósito publicitário. 

FIGURA 04 – APRESENTAÇÃO DO VÍDEO CASE “FEARLESS GIRL” – CANNES LIONS 2017. 
FONTE: <WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=5&V=G3APQ2H6ZFSCOM>. ACESSO EM: 01 
SET. 2017. 

Observa-se que a campanha em questão não foi veiculada em mídia tradicional, mas utilizou 
canais de comunicação alternativos como a estátua e o envio de cartas. As demais repercussões 
midiáticas foram ocasionadas pelo impacto social da ação, pela própria causa defendida, pelo 
propósito comunicacional da campanha. Além de ser incluída na categoria “Glass”, a campanha 
recebe reconhecimento em premiação máximas nas categorias “PR, Outdoor e Titanium”. A previsão 
é de que a estátua permaneça exposta até 2018 dando continuidade à ação. 
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8 Disponível em: <www.ssga.com/home.html>. Acesso em: 20 de jul. 2017. 
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FIGURA 05 – VÍDEO CASE “FEARLESS GIRL”
FONTE: <WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PP0DOTGMXOK>. ACESSO EM: 01 SET. 2017.

A difusão de propósitos comunicacionais gera engajamento e proliferação midiática em 
cadeia, comprovados pelos resultados divulgados no vídeo case exibido no Festival Cannes Lions 
(figura 5), incluindo a veiculação em mídias tradicionais, pelas fotos publicadas por indivíduos 
comuns nas mídias sociais e pela motivação e repercussão mundial que a ação propiciou. Outro 
estímulo da campanha era de que as pessoas tirassem foto junto com a estátua, na mesma posição e 
publicassem nas mídias sociais usando a hashtag “#fearlessgirl”, possibilitando um mapeamento 
digital de alcance de mídia para a campanha. Importante ressaltar que a estátua tornou-se um ponto 
turístico na região pelo número de pessoas que tiravam fotos dela e com ela, tornando-as públicas, 
acompanhadas por frases de ordem, endossando o propósito da campanha. 

6. CONCLUSÃO

O cenário do consumo contemporâneo traz discussões acerca de diferentes posicionamentos 
estratégicos adotados pelas marcas. O que era pensado puramente na qualificação de produtos e 
serviços, ganha um diferente molde ao se compreender que o enaltecimento de “valores humanos”
pode ser uma alternativa importante e interessante para as corporações, pois além de ser algo 
percebido como valor intangível para as marcas, representa a somatória de boas práticas sociais. 

É fato que ao se apropriar do benefício das “causas”, no contexto comunicacional, as marcas 
pensam em lucros e em benefícios para a empresa no sentido de compor a estratégia de 
posicionamento junto ao consumidor. Independente deste fator comercial, que rege as relações de 
consumo, há um sentido nobre refletindo que a proposta de trazer discursos baseados em causas 
também ajuda a melhorar a relação de sustentabilidade social em seus diversos aspectos. 

Observando as campanhas participantes do Festival Cannes Lions, percebeu-se a incidência 
de poucas iniciativas preocupadas com algo além da comercialização de produtos, serviços ou 
posicionamentos de marca.  Por este motivo, o reconhecimento do festival em premiar campanhas 
com propostas que vão além da comercialização de bens, mesmo que saibamos que esse é o principal 
objetivo das campanhas, mostra-se importante ao campo da publicidade.  

Historicamente encontramos anúncios que objetificam mulheres, padronizam belezas, dão 
acesso à cultura e bens relacionando-os ao poder de posse dos indivíduos, entre outros estereótipos 
de consumo. As novas categorias apresentadas no Festival Cannes Lions vão à contra mão desse 
processo, acompanhando as indagações sociais com relação aos fatores de apelo publicitário que 
idealizam os serem humanos por aparência, por exemplo. 

Pensamentos ingênuos quanto ao uso destes “propósitos comunicacionais” pela publicidade, 
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O INCRÍVEL MUNDO DE GUMBALL: Reflexões sobre hibridação, hipertexto, 
antromoporfismo e tecno-imagem na narrativa seriada no media life1

Janiclei Aparecida Mendonça2

RESUMO 

O artigo visa refletir sobre a hibridação estética e os hipertextos presentes na estrutura narrativa da 
série de animação O Incrível Mundo de Gumball (2011) de Ben Bocquelet, discutindo-os no interior 
do conceito da tecno-imagem de Vilém Flusser, com o objetivo de compreender a obra enquanto 
produto dos novos modos de pensar, produzir e consumir o audiovisual contemporâneo, uma vez 
que esses produtos passam por transformações profundas tanto em termos de narrativa como no que 
tange as estratégias de inserção nas diversas plataformas de comunicação revelando, para além de 
um novo posicionamento, estruturas calcadas na tessitura hipertextual que perpassa questões como 
a hibridação e o antropomorfismo. Para tanto, o texto aborda temas como narrativa, hipertexto, 
antropomorfismo, imagens técnicas, hibridismo estético, sociedade contemporânea e media life. A
metodologia selecionada para a construção do texto foi a análise e interpretação simbólica de 
Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété utilizando o procedimento de detecção de metáforas e redes 
metafóricas, aliada ao estudo bibliográfico em profundidade. 

Palavras-chave: Série de Animação; Tecno-imagem; Antropomorfismo; Hipertexto; Hibridação.

1. INTRODUÇÃO

Em tempos de intensa midiatização dos produtos audiovisuais, é observada a crescente 
popularidade das séries de animação entre as diversas camadas etárias, fato este que aponta para 
mudanças significativas das estruturas narrativas e abordagens do gênero. Assim, investigar as 
animações seriadas pressupõe um olhar que não apenas privilegia o entretenimento, mas que 
considera os diversos aspectos que compõe a obra no interior da sociedade contemporânea, e 
portanto, seus modos de pensar, produzir e consumir narrativas. 

Nesse sentido, o presente texto se propõe a analisar a série animada O Incrível Mundo de 
Gumball (2011) de Ben Bocquelet – produzida exclusivamente para a Cartoon Network – no intuito 
de compreender a obra enquanto narrativa proveniente de novos modos de produção e consumo 
audiovisual contemporâneo, a partir da reflexão sobre o hibridismo estético e os hipertextos que 
compõem sua estrutura narrativa para, logo após, os discutir à luz do conceito da tecno-imagem de 
Vilém Flusser.  

Para tanto, o artigo percorre campos de conhecimento como narrativa, hibridação estética, 
antropomorfismo, imagens técnicas, hipertexto, sociedade contemporânea e media life. Dessa 
maneira, são revisitados autores como Mark Deuze, Andreas Hepp, Uwe Hasebrink, Anthony 
Giddens, Jean-François Lyotard, Marc Augè, Zygmunt Bauman, David Bordwell, Kristin 
Thompson, Vilém Flusser, Gèrard Genette, Alberto Lucena Jr., Renato Luiz Pucci Jr., Lucien Lévy-
Bruhl, Zilá Bernd e Jacques Aumont et al. 

1  Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.
2  Mestre, Centro Universitário de Curitiba; Doutoranda, Universidade Tuiuti do Paraná. 
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Para a metodologia, optou-se pela Análise e Interpretação Simbólica de Francis Vanoye e 
Anne Goliot-Lété utilizando o procedimento de detecção de metáforas e redes metafóricas, uma vez 
que a obra se estrutura a partir da criação de um universo diegético que se afasta do mundo real, 
presente ou imaginável, ou então, aparece como plausível atravessado por elementos heterogêneos 
que rompem com a coerência realista e suas metáforas são detectáveis por intermédio da ampliação, 
ou seja, das deformações visuais (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2012).  

2. DA ESTRUTURA: NARRATIVA, HIBRIDAÇÃO ESTÉTICA, ANTROPOMORFISMO E
HIPERTEXTUALIDADE

Investigar sobre série de animação é, sobretudo, estudar um gênero audiovisual produzido 
para ser consumido cotidianamente por um vasto número de espectadores que, hoje, não se restringe 
a crianças, mas também jovens e adultos. No entanto, antes de se averiguar as características que 
definem a animação seriada em questão, é preciso compreender alguns conceitos iniciais3: a
narrativa, a hibridação estética, o antropomorfismo e a hipertextualidade. 

Assim, em primeira instância, se deve atentar para o fato de que as séries de animação são, 
primordialmente, uma narrativa e, portanto, esta deve ser considerada como “uma cadeia de eventos 
ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e espaço” (BORDWELL e THOMPSON, 2013, p. 
144). A esse conceito, se acrescenta que as narrativas são desenvolvidas por meio da intervenção do 
autor e dos personagens (SILVA, 2015) e podem surgir a partir de fatos reais ou fictícios. Dessa 
maneira, a narrativa se estrutura a partir da sequência de acontecimentos interligados e situados em 
locais e em tempos determinados, que são regidos por um narrador e vivenciado pelos personagens, 
resultando em uma história literária ou, no caso do objeto de estudo, audiovisual. Destarte, uma 
narrativa inicia com um evento, sofre uma série de mudanças de acordo como um padrão de causa e 
efeito até que novas situações a levam ao fim. Portanto, nosso envolvimento com a história depende 
do nosso entendimento desses padrões de mudanças e estabilidade, causa e efeito, tempo e espaço 
(BORDWELL e THOMPSON, 2013). 

Em se tratando de O Incrível Mundo de Gumball, o desenho animado apresenta em cada 
episódio (de duração, em média, 12 min) pequenas histórias protagonizadas ora pelos personagens 
Gumball e Darwin (que por muitas vezes são os próprios narradores de suas histórias, com exceção, 
por exemplo, do episódio A Rotina (2015) no qual o narrador é o carro do personagem Ricardo) ora 
pelos demais personagens, situados no universo criado para a animação cujo nome é Elmore City e, 
no interior deste, se ressaltam locais específicos como, por exemplo, a casa de Gumball e o colégio 
no qual os personagens estudam. No que tange ao tempo, a série não determina uma época, se 
limitando a trabalhar períodos simples como dia e noite, inverno e verão. No entanto, se suspeita 
que as histórias ocorrem no atual panorama social. Essa flexibilidade temporal, aliás, é um dos 
recursos que tornam a narrativa livre de noções que poderiam atar as histórias, tolhendo-as na 
exploração criativa dos enredos.  

Por fim, em termos de desenvolvimento da narrativa, os episódios se revelam encadeados 
por sequências cujas mudanças são rápidas, inferindo na questão estabilidade que, raras vezes, tem 
longa duração nas histórias. As causas e efeitos se desenrolam a partir de lógicas, a primeira vista, 
simples, no entanto dialogam subjetivamente com o público problematizando questões complexas 
sobre a sociedade, identidade, relacionamentos, entre outros temas, a partir de um enredo frenético 
– e hipertextual como será visto adiante –, o que indicia uma nova lógica de produção e leitura4

audiovisual, ou seja, sinaliza o advento de um pensamento acelerado e fragmentado (no entanto,
com grande capacidade de resolver abstrações e interconexões para formar um todo significativo)

3 É válido ressaltar que os conceitos aqui abordados tem caráter introdutório, tendo em vista que a exploração aprofundada das áreas 
necessita maior espaço e, portanto, será realizada em trabalho posterior. 
4 Por leitura, subentende-se no texto que toda narrativa (literária ou audiovisual) é uma forma de leitura. 
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audiovisual pressupõe um olhar atento à arte e mensagens artísticas impregnadas na plástica do 
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IMAGEM 01 – GUMBALL E FAMÍLIA EM FRENTE SUA CASA
FONTE: http://pt.quizur.com/quiz/quem-voce-seria-em-o-incrivel-mundo-de-gumball-9m

IMAGEM 02 – GUMBALL E DARWIN NO INTERIOR DA 
VIATURA DO POLICIAL ROSQUINHA NO EPISÓDIO A 
LEI (2014)
FONTE: http://cartoondownload567.blogspot.com.br/2014_12_01_archive.html

5 A questão da estética não é amplamente discutida neste texto. O conceito apresentado serve apenas de base para introdução do 
“estilo”, fator que é trabalhado com ênfase.
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Em se tratando de O Incrível Mundo de Gumball, o desenho animado apresenta em cada 
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no interior deste, se ressaltam locais específicos como, por exemplo, a casa de Gumball e o colégio 
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sobre a sociedade, identidade, relacionamentos, entre outros temas, a partir de um enredo frenético 
– e hipertextual como será visto adiante –, o que indicia uma nova lógica de produção e leitura4

audiovisual, ou seja, sinaliza o advento de um pensamento acelerado e fragmentado (no entanto,
com grande capacidade de resolver abstrações e interconexões para formar um todo significativo)

3 É válido ressaltar que os conceitos aqui abordados tem caráter introdutório, tendo em vista que a exploração aprofundada das áreas 
necessita maior espaço e, portanto, será realizada em trabalho posterior. 
4 Por leitura, subentende-se no texto que toda narrativa (literária ou audiovisual) é uma forma de leitura. 
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IMAGEM 03 – GUMBALL, DARWIN E DEMAIS PERSONAGENS 
(COLEGAS, ZELADOR E PROFESSORA) NO COLÉGIO
FONTE: https://criancas.uol.com.br/album/gumball_album.jhtm

Alicerçada nas imagens, se observa que o estilo artístico da referida série compreende o 
conjunto híbrido de elementos de naturezas díspares, isto é, a materialidade estética é concebida por 
meio de diferentes técnicas de produção que são amalgamadas na narrativa seriada. Isto posto, se 
verifica os dois níveis de hibridação estética citados previamente. No primeiro, que abarca os 
cenários, se verifica que tanto as casas, o carro (seu interior e a paisagem por trás) e o corredor do 
colégio são compostos por um misto de elementos 3D e fotografia, o que confere uma intenção do 
“real” ao contexto da animação. E no segundo nível, agora em relação aos personagens, se constata 
o mesmo hibridismo de técnicas como se vê, por exemplo, nos personagens o robô (Boberto), a
tiranossauro Rex (Tina), a torrada (Anton), o olho voador (William), a professora (Senhorita Símio)
que são confeccionados em 3D; o gato azul (Gumball), o peixe dourado (Darwin), o cacto
(Carmen), a nuvem (Masami Yoshida), a flor (Leslie) são concebidos em 2D.  Há também outras
técnicas aplicadas na elaboração de personagens como, por exemplo, a ursinha (Terrie) feita de
papel tendo suas feições animadas em 2D e Sussie, que é o rosto de uma pessoa trabalhada em
Cromakey6.

IMAGEM 04 – SUSSIE, GUMBALL E DARWIN NO ÔNIBUS
FONTE: 
http://es.gumball.wikia.com/wiki/Sussie?file=Aurielebeingfilmed.png

6 Técnica utilizada no audiovisual que compreende a substituição, geralmente da cor verde, por imagens sobrepostas que compõem 
os cenários e/ou personagens. 
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IMAGEM 05 – PERSONAGEM DE PAPEL TERRIE
FONTE: http://es.gumball.wikia.com/wiki/Sussie?file=Aurielebeingfilmed.png

IMAGEM 06 – MAKING OF DA PERSONAGEM SUSSIE
FONTE: http://es.gumball.wikia.com/wiki/Sussie?file=Aurielebeingfilmed.png

Em vista disso, a estética híbrida da referida série, proveniente de um estilo plural é, 
portanto, estruturada a partir de um estilo eclético de técnicas e se configura em uma espécie de 
pastiche7 audiovisual, ou seja, uma mescla de técnicas de naturezas diversas e pré-existentes que
são combinadas e organizadas na narrativa para gerar um sentido, criar mundos e contar histórias. 
No entanto, cada personagem da série apresenta, associadas a sua materialização plástica, 
características de sua personalidade como, a título de exemplo, os três personagens a seguir: Terrie, 
feita de papel é frágil, e se preocupa constantemente com sua saúde; Tina, uma tiranossauro Rex 
apresenta um comportamento rude, animal; e Boberto, um robô, se comporta conforme sua 
programação pré-definida. 

Dessa maneira, se introduz a concepção de antropomorfismo que, de maneira geral, significa 
a atribuição de qualidades e características humanas a seres (animais) e coisas (casa, carro, entre 
outros). Todavia, só é possível considerar o antropomorfismo como tal quando há a separação nítida 
da animalidade e humanidade (BRUHL, 2015) para então se atribuir determinadas qualidades e 
defeitos inerentes aos indivíduos em outros seres no intuito de elaborar sentidos. 

A antropomorfização dos seres e das coisas não é novidade nas produções animadas, 
tampouco é apresentado exclusivamente no objeto empírico deste estudo. A prática de atribuir 
personalidade humana a animais e objetos remonta aos primórdios da animação como, verbi gratia,
os personagens Mickey Mouse e o Pateta, criados pela Wall Disney nos anos 1930 que são, 
respectivamente, um rato e um cachorro com características, qualidades e hábitos humanos.  
Entretanto, se constata que o antropomorfismo é uma característica predominante na obra em 
questão e que, portanto, colabora para o contexto híbrido estético da referida série e, dando um 
passo adiante, intervém na construção dos sentidos desta, uma vez que as características de cada ser 

7 Pastiche diz respeito ao processo de produção que imita o estilo ou maneira de outro artista. No referido texto, o termo pastiche é 
utilizado no sentido da compilação dos diversos estilos presentes na obra, ou seja, a obra utiliza o 3D, 2D e fotografia amalgamando-
os ao mundo criado por Ben Bocquelet. 
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influenciam na personalidade destes, como já apontado. 
Ainda nesse sentido, cita-se como exemplo Darwin. O personagem é um peixe dourado que, 

ao se sentir amado pela família, cria pernas e se torna o irmão mais novo de Gumball, 
acompanhando este no colégio onde também está matriculado, mas ele ainda dorme em seu aquário. 
Esteticamente, Darwin é composto em 2D e é constituído por traços que o identificam como um 
peixe dourado. Nada obstante, quando o protagonista é antropomorfizado, ele assume características 
humanas como, por exemplo, a fala, a inteligência, o discernimento do certo e errado que são 
associadas a particularidades do animal enquanto pet8 como a submissão, a fidelidade e o amor
incondicional por Gumball. Esses elementos, quando combinados, constituem a personalidade de 
Darwin e determina, em grande medida, seu modo de ser, pensar e agir na narrativa e, à vista disso, 
ele se torna uma metáfora, no sentido em que suas ações/reações/funções na diegese funcionam de 
maneira subentendida, ou seja, de modo que seus atributos dialogam a todo momento no sentido de 
formar um caráter, essencialmente, humano. 

IMAGEM 07 – DARWIN EM SEU QUARTO. 
À DIREITA O AQUÁRIO EM QUE DORME 
FONTE: http://es.gumball.wikia.com/wiki/Sussie?file=Aurielebeingfilmed.png (Acessado em 
02/03/2017 às 14h20) 

É neste ponto que se aborda sobre o hipertexto. Há muitas formas de se elaborar um texto, 
no entanto, todos os caminhos escolhidos levam à hipertextualidade (COMPAGNON, 1996). Essa 
afirmação parte do princípio que todo texto é resultado de vários outros textos já lidos, ouvidos e/ou 
assistidos, podendo a hipertextualidade ser explícita em diferentes graus, configurando-se numa 
transcendência textual na qual, grosso modo, pode ser definida como tudo que o coloca em relação 
– manifesta ou secreta – um texto com outros textos (GENETTE, 2010, p. 13).

Partindo do apresentado, em termos gerais, entende-se por “hipertextualidade toda relação 
que une um texto B a um texto A. [...] Dizendo de outra forma, consideremos uma noção geral do 
texto de segunda mão [...] ou texto derivado de outro texto preexistente” (GENETTE, 2010, p. 18). 
Por esse ângulo, o hipertexto pode ser de ordem descritiva ou intelectual como, por exemplo, 
quando um longa-metragem cita em seu enredo outro longa-metragem (ou ainda um livro) seja 
através de imagens, falas, personagens e/ou textos, ou pode ainda o hipertexto se revelar mais 
sutilmente em que, por exemplo, um produto audiovisual (série, vídeo clipe, curta e longa-
metragem, entre outros) seja a extensão/desdobramento de uma obra anterior, ou seja, a obra de 
origem se torna um ponto de partida. Assim, ainda que B não fale nada de A, B não existiria da 
mesma forma sem A, ou seja, do ponto ao qual ele resulta (GENETTE, 2010, p. 18). 

Para efeito deste trabalho, se parte do princípio de que, além das referências pontuais sobre 

8 O termo pet é utilizado no artigo como um conceito geral, apenas aproximativo e, portanto, não determinante das noções de animal 
de estimação conhecido na cultura comum. Não é intenção classifica-lo academicamente. 
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outros textos que são citados no desenho animado (como filmes, músicas, eventos, entre outros), se 
verifica que a hipertextualidade é manifesta com mais intensidade no trabalho sinérgico entre a 
hibridação estética (estilo) e o antropomorfismo na narrativa seriada, ou melhor, o conjunto híbrido 
de elementos e técnicas aliado às personalidades atribuídas antropomorficamente aos seres e as 
coisas na série promovem o diálogo hipertextual – em diferentes níveis – entre o 
produtor/imaginador9 (FLUSSER, 2008) e o espectador, sendo este remetido a uma leitura que
necessita de bagagem prévia e/ou a constante verificação das informações no seu contexto de vida 
para compreender as mensagens elaboradas na obra. Logo, a série em questão trabalha um passo 
adiante da simples estruturação sígnica explicitamente hipertextual, ou seja, ela cria uma camada 
superior10, metafórica, na qual o público necessita ascender/imergir para compreender a nuance do
universo da obra e suas mensagens por intermédio dos links estabelecidos em sua plástica anômala, 
o que, por seu turno, justifica o termo pastiche audiovisual previamente mencionado.

3. DA TECNO-IMAGEM: A SÉRIE DE ANIMAÇÃO À LUZ DE FLUSSER

Após exposição sobre os quatro princípios de base que regem a estrutura narrativa da série 
animada em estudo – e os tendo sempre em mente –, se adentra a questão da obra segundo a 
concepção de tecno-imagem (ou imagens técnicas) proposta por Vilém Flusser. A abordagem desse 
tema é justificada pelo objeto em estudo se tratar de um produto audiovisual produzido no interior 
de configurações comunicacionais (HEPP e HASEBRINK, 2015) da atual sociedade, quer dizer, se 
utiliza de aparatos eletrônicos para sua materialização e disseminação entre o público espectador. 

Nesse seguimento, por tecno-imagem se compreende as produções (artísticas ou não) que se 
afastam das imagens tradicionais devido à utilização de artefatos eletrônicos (FLUSSER, 2008), isto 
é, as imagens técnicas são frutos provenientes da relação entre produtor/imaginador e equipamento 
com o qual se torna possível a criação de imagens estáticas (fotografia) ou em movimento (vídeo), 
pois as imagens tradicionais (pintura, escultura, entre outros) surgem, necessariamente, pelo crivo 
da concepção artística e pelas mãos, diferentemente das imagens formadas a partir de equipamentos 
como a  máquina fotográfica, a câmera de vídeo e o computador que ainda requerem a manipulação 
manual, mas entre o autor e a obra encontra-se a “tecla11” como mediadora para a realização do
trabalho. 

Dessa maneira, Flusser aponta para o fato de as pontas dos dedos serem uma espécie de 
regentes no atual contexto de produção, cuja principal função é condensar imagens por meio de 
botões que, ao serem acionados, fazem com que os aparelhos juntem elementos pontuais para 
formar imagens. Por esse ângulo, as imagens retratadas não se configuram em “reais”, porém 
superfícies imaginadas pelo produtor/imaginador e, portanto, se tornam em imagens imaginadas 
(FLUSSER, 2008). 

Contudo, qual é o papel do imaginário nesse contexto de produção? 

[...] imaginar é fazer com que aparelhos munidos de teclas computem os elementos 
pontuais do universo para formarem imagens e destarte, permitirem que vivamos e ajamos 
em mundo tornado impalpável, inconcebível e inimaginável (FLUSSER, 2008, p. 45).  

Ainda conforme Flusser, a superficialidade contemporânea em relação ao consumo das 
imagens técnicas é evidente, ou melhor, nos sinaliza que critérios como autêntico e superficial, real 
e aparente, verdadeiro e falso já não necessariamente se aplicam às obras. O que se deseja é navegar 

9 Compreende-se como produtor/imaginador, o autor responsável pela concepção da obra, neste caso a série em questão. O autor é, 
ao mesmo tempo, produtor e imaginador da obra, sendo ele o responsável pela estruturação material e narrativa. 
10 No sentido de uma camada que ascende ao intelecto e imaginário, ou seja, parte do real e alcança o mundo das ideias. 
11 Por “tecla” ou “botão” o presente texto faz menção também aos mouses, scanners, mesas digitalizadoras, entre outros aparatos que 
não necessariamente utilizam “teclas” para captação de imagem, mas ainda assim tornam possível a composição do físico em digital.

influenciam na personalidade destes, como já apontado. 
Ainda nesse sentido, cita-se como exemplo Darwin. O personagem é um peixe dourado que, 

ao se sentir amado pela família, cria pernas e se torna o irmão mais novo de Gumball, 
acompanhando este no colégio onde também está matriculado, mas ele ainda dorme em seu aquário. 
Esteticamente, Darwin é composto em 2D e é constituído por traços que o identificam como um 
peixe dourado. Nada obstante, quando o protagonista é antropomorfizado, ele assume características 
humanas como, por exemplo, a fala, a inteligência, o discernimento do certo e errado que são 
associadas a particularidades do animal enquanto pet8 como a submissão, a fidelidade e o amor
incondicional por Gumball. Esses elementos, quando combinados, constituem a personalidade de 
Darwin e determina, em grande medida, seu modo de ser, pensar e agir na narrativa e, à vista disso, 
ele se torna uma metáfora, no sentido em que suas ações/reações/funções na diegese funcionam de 
maneira subentendida, ou seja, de modo que seus atributos dialogam a todo momento no sentido de 
formar um caráter, essencialmente, humano. 

IMAGEM 07 – DARWIN EM SEU QUARTO. 
À DIREITA O AQUÁRIO EM QUE DORME 
FONTE: http://es.gumball.wikia.com/wiki/Sussie?file=Aurielebeingfilmed.png (Acessado em 
02/03/2017 às 14h20) 

É neste ponto que se aborda sobre o hipertexto. Há muitas formas de se elaborar um texto, 
no entanto, todos os caminhos escolhidos levam à hipertextualidade (COMPAGNON, 1996). Essa 
afirmação parte do princípio que todo texto é resultado de vários outros textos já lidos, ouvidos e/ou 
assistidos, podendo a hipertextualidade ser explícita em diferentes graus, configurando-se numa 
transcendência textual na qual, grosso modo, pode ser definida como tudo que o coloca em relação 
– manifesta ou secreta – um texto com outros textos (GENETTE, 2010, p. 13).

Partindo do apresentado, em termos gerais, entende-se por “hipertextualidade toda relação 
que une um texto B a um texto A. [...] Dizendo de outra forma, consideremos uma noção geral do 
texto de segunda mão [...] ou texto derivado de outro texto preexistente” (GENETTE, 2010, p. 18). 
Por esse ângulo, o hipertexto pode ser de ordem descritiva ou intelectual como, por exemplo, 
quando um longa-metragem cita em seu enredo outro longa-metragem (ou ainda um livro) seja 
através de imagens, falas, personagens e/ou textos, ou pode ainda o hipertexto se revelar mais 
sutilmente em que, por exemplo, um produto audiovisual (série, vídeo clipe, curta e longa-
metragem, entre outros) seja a extensão/desdobramento de uma obra anterior, ou seja, a obra de 
origem se torna um ponto de partida. Assim, ainda que B não fale nada de A, B não existiria da 
mesma forma sem A, ou seja, do ponto ao qual ele resulta (GENETTE, 2010, p. 18). 

Para efeito deste trabalho, se parte do princípio de que, além das referências pontuais sobre 

8 O termo pet é utilizado no artigo como um conceito geral, apenas aproximativo e, portanto, não determinante das noções de animal 
de estimação conhecido na cultura comum. Não é intenção classifica-lo academicamente. 
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pela superficialidade das imagens produzidas pelos aparelhos e nem sempre se considera suas 
gêneses. Nessa lógica, é na superficialidade que as tecno-imagens se formam. É na virtualidade que 
encontra respaldo em sua estruturação, pois ao acionar o botão, a máquina captará a intenção do 
produtor/imaginador e, em grande medida, é isso que o espectador almeja ver. Por consequência, 
uma série de fatores é implicada na formação dessas imagens, uma delas é a opacidade12, ou seja,
não se atenta mais para o “como” e o “que” envolve aquela imagem, mas apenas o que ela está 
dizendo, o que está no campo de visão, na moldura. 

Com isso em mente, ao voltar o olhar para a série de animação na busca de compreender o 
gênero a partir da tecno-imagem, surgem algumas questões como: o desenho animado se enquadra 
como imagem técnica? Em que ponto essa categoria audiovisual se aproxima e se afasta da 
concepção de Flusser, uma vez que para se materializar o desenho precisa do traço e da percepção 
artística para, somente após, recorrer aos aparatos eletrônicos e, por fim, chegar ao espectador? 

No intuito de responder essas questões, é basilar revisitar – ainda que brevemente – como 
essa peça audiovisual é produzida. Dessa forma, Lucena Jr. atenta para o fato de que as animações 
tradicionais eram desenvolvidas diretamente em folhas de acetato, quadro a quadro, para depois 
serem fotografadas e televisionadas. Com o advento da computação gráfica – e graças ao 
desenvolvimento das plataformas computadorizadas – a área pôde contar com o computador como 
uma ferramenta complementar no processo de produção animada. Não obstante, o autor adverte 
para a compreensão de que, ainda que hajam diversos softwares destinados a facilitar o trabalho dos 
desenhistas, estes (softwares e computador) ainda não realizam o fundamental: o trabalho artístico 
manual é característica inerente à animação (LUCENA, 201). O critério artístico, inato ao 
cartunista, não é compreensível para a máquina, ou seja, resta ao aparato apenas realizar as ações 
(input) determinadas pelo animador para gerar a obra (output). Ainda assim, o traço, o design, é 
produzido anteriormente à digitalização da imagem e, portanto, é nesse ponto que a narrativa 
animada se afasta do conceito de tecno-imagem. No entanto, a produção seriada se enquadra no 
conceito de tecno-imagem no segundo momento de produção, quando se recorre à computação para 
a realização do material, isto é, quando ocorre a utilização dos aparatos eletrônicos para a animação 
das imagens concebidas estaticamente. 

Nesse seguimento, outro aspecto merece atenção. Se na concepção de Flusser as imagens 
criadas a partir do apertar uma “tecla” são captadas de uma realidade, transformadas em uma 
superfície imaginada e imaginária, compreendendo dessa maneira uma “distorção” de seu sentido 
inicial, no que concerne a animação as imagens não são captadas de um “real”, mas são criadas com 
base na imaginação do produtor/imaginador, quer dizer, as imagens animadas são fruto da mente 
criadora de alguém e não partem, obrigatoriamente, de um fato real, mas este pode servir de base 
para a criação e, assim sendo, as imagens já nascem “distorcidas”. Aqui, a concepção de imagens na 
animação se afasta do conceito da tecno-imagem de Flusser, apontando para uma elaboração 
imaginária que tem por base a subjetividade artística do criador que opta por uma técnica (ou um 
conjunto de técnicas) para materializar sua obra.  

Observando o objeto de estudo, se verifica que o conjunto de elementos que formam a 
estética hibridizada, compreendida na narrativa, aglomera conhecimentos diversos (para além de 
uma concepção subjetiva da realidade e estilo artístico) sobre técnicas diferentes de animação que, 
por seu turno, revelam a confluência de estilos, ou seja, se estrutura um universo concatenado por 
imagens do “real” (fotografia) e traços (2D e 3D) que partem do imaginário do produtor/imaginador 
– envolvendo neste caso, além das técnicas, a estrutura narrativa e o antropomorfismo –, se tornam
imagens imaginadas quando materializadas – traços e pontos que se formam no écran do monitor –
e dialogam com o imaginário do espectador – que faz conexões via hiperlinks, ou seja, o espectador
faz conexões a partir dos elementos inseridos no interior da narrativa e que são interconectados de
maneira a “guia-lo” na leitura da obra.

Seguindo com Flusser, “O imaginador é condenado à superficialidade pela opacidade do 

12 Ver desenvolvimento do termo na página 11. 
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pela superficialidade das imagens produzidas pelos aparelhos e nem sempre se considera suas 
gêneses. Nessa lógica, é na superficialidade que as tecno-imagens se formam. É na virtualidade que 
encontra respaldo em sua estruturação, pois ao acionar o botão, a máquina captará a intenção do 
produtor/imaginador e, em grande medida, é isso que o espectador almeja ver. Por consequência, 
uma série de fatores é implicada na formação dessas imagens, uma delas é a opacidade12, ou seja,
não se atenta mais para o “como” e o “que” envolve aquela imagem, mas apenas o que ela está 
dizendo, o que está no campo de visão, na moldura. 

Com isso em mente, ao voltar o olhar para a série de animação na busca de compreender o 
gênero a partir da tecno-imagem, surgem algumas questões como: o desenho animado se enquadra 
como imagem técnica? Em que ponto essa categoria audiovisual se aproxima e se afasta da 
concepção de Flusser, uma vez que para se materializar o desenho precisa do traço e da percepção 
artística para, somente após, recorrer aos aparatos eletrônicos e, por fim, chegar ao espectador? 

No intuito de responder essas questões, é basilar revisitar – ainda que brevemente – como 
essa peça audiovisual é produzida. Dessa forma, Lucena Jr. atenta para o fato de que as animações 
tradicionais eram desenvolvidas diretamente em folhas de acetato, quadro a quadro, para depois 
serem fotografadas e televisionadas. Com o advento da computação gráfica – e graças ao 
desenvolvimento das plataformas computadorizadas – a área pôde contar com o computador como 
uma ferramenta complementar no processo de produção animada. Não obstante, o autor adverte 
para a compreensão de que, ainda que hajam diversos softwares destinados a facilitar o trabalho dos 
desenhistas, estes (softwares e computador) ainda não realizam o fundamental: o trabalho artístico 
manual é característica inerente à animação (LUCENA, 201). O critério artístico, inato ao 
cartunista, não é compreensível para a máquina, ou seja, resta ao aparato apenas realizar as ações 
(input) determinadas pelo animador para gerar a obra (output). Ainda assim, o traço, o design, é 
produzido anteriormente à digitalização da imagem e, portanto, é nesse ponto que a narrativa 
animada se afasta do conceito de tecno-imagem. No entanto, a produção seriada se enquadra no 
conceito de tecno-imagem no segundo momento de produção, quando se recorre à computação para 
a realização do material, isto é, quando ocorre a utilização dos aparatos eletrônicos para a animação 
das imagens concebidas estaticamente. 

Nesse seguimento, outro aspecto merece atenção. Se na concepção de Flusser as imagens 
criadas a partir do apertar uma “tecla” são captadas de uma realidade, transformadas em uma 
superfície imaginada e imaginária, compreendendo dessa maneira uma “distorção” de seu sentido 
inicial, no que concerne a animação as imagens não são captadas de um “real”, mas são criadas com 
base na imaginação do produtor/imaginador, quer dizer, as imagens animadas são fruto da mente 
criadora de alguém e não partem, obrigatoriamente, de um fato real, mas este pode servir de base 
para a criação e, assim sendo, as imagens já nascem “distorcidas”. Aqui, a concepção de imagens na 
animação se afasta do conceito da tecno-imagem de Flusser, apontando para uma elaboração 
imaginária que tem por base a subjetividade artística do criador que opta por uma técnica (ou um 
conjunto de técnicas) para materializar sua obra.  

Observando o objeto de estudo, se verifica que o conjunto de elementos que formam a 
estética hibridizada, compreendida na narrativa, aglomera conhecimentos diversos (para além de 
uma concepção subjetiva da realidade e estilo artístico) sobre técnicas diferentes de animação que, 
por seu turno, revelam a confluência de estilos, ou seja, se estrutura um universo concatenado por 
imagens do “real” (fotografia) e traços (2D e 3D) que partem do imaginário do produtor/imaginador 
– envolvendo neste caso, além das técnicas, a estrutura narrativa e o antropomorfismo –, se tornam
imagens imaginadas quando materializadas – traços e pontos que se formam no écran do monitor –
e dialogam com o imaginário do espectador – que faz conexões via hiperlinks, ou seja, o espectador
faz conexões a partir dos elementos inseridos no interior da narrativa e que são interconectados de
maneira a “guia-lo” na leitura da obra.

Seguindo com Flusser, “O imaginador é condenado à superficialidade pela opacidade do 

12 Ver desenvolvimento do termo na página 11. 

aparelho e, ao mesmo tempo, emancipado pela opacidade do mesmo aparelho” (FLUSSER, 2008, p. 
43 e 44). Nesse sentido, por opacidade se compreende a materialização da obra por meio da 
captação e elaboração das imagens no campo fílmico, isto é, diz respeito às imagens captadas e 
montagem da narrativa para que constituam não apenas em ícones, mas em discursos, neste caso, 
audiovisuais. Dessa maneira, no tocante a opacidade, ao criar um mundo e personagens híbridos, a 
obra em questão – assim como as demais – se torna inevitavelmente opaca, pois o 
produtor/imaginador cria e manipula simultaneamente sentidos que são projetados para o 
espectador que os assimila. Nessa acepção, as imagens técnicas e, por conseguinte, as imagens 
animadas se tornam “projetores” e não reflexos de significados e justamente por esta razão (fazendo 
aqui uma breve digressão) muitos consideram o gênero animado como um produto audiovisual 
“perigoso”, pois pode desenvolver discursos ao público (em sua maioria infantil) nem sempre bem-
vindos.  

IMAGEM 08 – FOTOGRAFIA DE UMA PESSOA MANIPULADA 
PARA O EPISÓDIO O PLANO (2013) 
FONTE: 
https://www.netflix.com/watch/80009474?trackId=14277283&tctx=0%2C37%2C2598222f-8a83-
4be8-b09c-a993b8f4e592-35461411(Acessado em 02/03/2017 às 14h30) 

IMAGEM 09 – A MESMA PESSOA ANTERIOR, AGORA EM 
VÍDEO NO EPISÓDIO A ATUALIZAÇÃO (2015)  (E SEM A  
MANIPULAÇÃO ANTERIOR) DESEMPENHANDO PAPEL  

pela superficialidade das imagens produzidas pelos aparelhos e nem sempre se considera suas 
gêneses. Nessa lógica, é na superficialidade que as tecno-imagens se formam. É na virtualidade que 
encontra respaldo em sua estruturação, pois ao acionar o botão, a máquina captará a intenção do 
produtor/imaginador e, em grande medida, é isso que o espectador almeja ver. Por consequência, 
uma série de fatores é implicada na formação dessas imagens, uma delas é a opacidade12, ou seja,
não se atenta mais para o “como” e o “que” envolve aquela imagem, mas apenas o que ela está 
dizendo, o que está no campo de visão, na moldura. 

Com isso em mente, ao voltar o olhar para a série de animação na busca de compreender o 
gênero a partir da tecno-imagem, surgem algumas questões como: o desenho animado se enquadra 
como imagem técnica? Em que ponto essa categoria audiovisual se aproxima e se afasta da 
concepção de Flusser, uma vez que para se materializar o desenho precisa do traço e da percepção 
artística para, somente após, recorrer aos aparatos eletrônicos e, por fim, chegar ao espectador? 

No intuito de responder essas questões, é basilar revisitar – ainda que brevemente – como 
essa peça audiovisual é produzida. Dessa forma, Lucena Jr. atenta para o fato de que as animações 
tradicionais eram desenvolvidas diretamente em folhas de acetato, quadro a quadro, para depois 
serem fotografadas e televisionadas. Com o advento da computação gráfica – e graças ao 
desenvolvimento das plataformas computadorizadas – a área pôde contar com o computador como 
uma ferramenta complementar no processo de produção animada. Não obstante, o autor adverte 
para a compreensão de que, ainda que hajam diversos softwares destinados a facilitar o trabalho dos 
desenhistas, estes (softwares e computador) ainda não realizam o fundamental: o trabalho artístico 
manual é característica inerente à animação (LUCENA, 201). O critério artístico, inato ao 
cartunista, não é compreensível para a máquina, ou seja, resta ao aparato apenas realizar as ações 
(input) determinadas pelo animador para gerar a obra (output). Ainda assim, o traço, o design, é 
produzido anteriormente à digitalização da imagem e, portanto, é nesse ponto que a narrativa 
animada se afasta do conceito de tecno-imagem. No entanto, a produção seriada se enquadra no 
conceito de tecno-imagem no segundo momento de produção, quando se recorre à computação para 
a realização do material, isto é, quando ocorre a utilização dos aparatos eletrônicos para a animação 
das imagens concebidas estaticamente. 

Nesse seguimento, outro aspecto merece atenção. Se na concepção de Flusser as imagens 
criadas a partir do apertar uma “tecla” são captadas de uma realidade, transformadas em uma 
superfície imaginada e imaginária, compreendendo dessa maneira uma “distorção” de seu sentido 
inicial, no que concerne a animação as imagens não são captadas de um “real”, mas são criadas com 
base na imaginação do produtor/imaginador, quer dizer, as imagens animadas são fruto da mente 
criadora de alguém e não partem, obrigatoriamente, de um fato real, mas este pode servir de base 
para a criação e, assim sendo, as imagens já nascem “distorcidas”. Aqui, a concepção de imagens na 
animação se afasta do conceito da tecno-imagem de Flusser, apontando para uma elaboração 
imaginária que tem por base a subjetividade artística do criador que opta por uma técnica (ou um 
conjunto de técnicas) para materializar sua obra.  

Observando o objeto de estudo, se verifica que o conjunto de elementos que formam a 
estética hibridizada, compreendida na narrativa, aglomera conhecimentos diversos (para além de 
uma concepção subjetiva da realidade e estilo artístico) sobre técnicas diferentes de animação que, 
por seu turno, revelam a confluência de estilos, ou seja, se estrutura um universo concatenado por 
imagens do “real” (fotografia) e traços (2D e 3D) que partem do imaginário do produtor/imaginador 
– envolvendo neste caso, além das técnicas, a estrutura narrativa e o antropomorfismo –, se tornam
imagens imaginadas quando materializadas – traços e pontos que se formam no écran do monitor –
e dialogam com o imaginário do espectador – que faz conexões via hiperlinks, ou seja, o espectador
faz conexões a partir dos elementos inseridos no interior da narrativa e que são interconectados de
maneira a “guia-lo” na leitura da obra.

Seguindo com Flusser, “O imaginador é condenado à superficialidade pela opacidade do 

12 Ver desenvolvimento do termo na página 11. 
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DE UM DOS CRIADORES DO PERSONAGEM BOBERTO 
FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=fqsYfic-kZk&t=35s
(Acessado em 02/03/2017 às 15h) 

Nas imagens acima, se observa duas instâncias: a primeira, na qual o “real” – ou ao menos a 
simulação de uma realidade – se mescla à narrativa animada pela inserção de um painel a qual traz 
estampada a fotografia de uma pessoa (imagem 08) e pelo vídeo produzido para a história (imagem 
09). Em ambas as imagens se observa a presença do mesmo ator que, para o episódio O Plano 
(2013) tem seus aspectos físicos alterados propositadamente. Esse fato se confirma ao assistir o 
episódio A Atualização (2015) em que o ator volta à cena – agora no papel de um designer – para 
falar sobre as melhorias realizadas no novo modelo de robô Boberto.  

Desta feita, o ator não sofre nenhuma intervenção gráfica como em O Plano, no entanto, está 
vestido com a mesma camiseta preta do episódio que ocorreu dois anos antes. Esse (assim como 
outros aspectos distribuídos na série de animação) indicia uma intenção do produtor/imaginador no 
interior da série? É aqui que entra a segunda instância: a da intenção. Decerto nunca se saberá o 
verdadeiro objetivo por detrás dessa “estratégia”. Ainda assim, ao assistir os episódios, não se 
discute essas particularidades (a não ser que o espectador relembre este detalhe, porém isso não 
afeta o sentido da história). Outrossim, o fato do ator aparecer com a mesma camiseta nos dois 
episódios pode se constituir em um link intencional que reflete uma produção atenta à constituição 
da rede sígnica e hipertextual (metafórica) que estrutura a obra como um todo. Apesar disso, o 
episódio em si se desenvolve normalmente, ou seja, se toma o mundo (narrativa) criado como 
possível e tangível enquanto se desenvolve. 

Nessa lógica, assistir animação é, portanto, se iludir duplamente. Primeiramente, 
considerando o que Flusser afirma sobre pontos que formam imagens na tela cujo efeito é a 
simulação de algo – estático ou em movimento – (FLUSSER, 2008, p. 24), ao espectador resta 
ingressar nessa superficialidade na qual residem os “fantasmas” das imagens para ingressar aos 
mundos imaginados. Em segundo lugar, por tomar aquele mundo, ainda que momentaneamente, 
como possível e ignorando os elementos que o estruturam, o indivíduo passa a consumir seu 
sentido, o que implica em acreditar em algo pronto e, em grande medida, distorcido. 

Nessa perspectiva, refletir sobre a série de animação à luz da concepção das tecno-imagens 
de Flusser é considerar a narrativa seriada como um produto audiovisual com aproximações e 
afastamentos, em muitos momentos, desse conceito. A razão disso, certamente, é a proximidade da 
área com a arte, pois o ato de desenhar (como já mencionado) parte da subjetividade e depende das 
mãos para se materializar – mas que, assim como os demais gêneros audiovisuais, está inserida em 
um contexto de produção que depende, cada dia mais, da computação para produzir e consumir 
narrativas. 

4. DA SOCIEDADE E MEDIA LIFE

Fundado no exposto, se torna necessário ingressar, sucintamente, à questão do contexto no 
qual as séries de animação – e por consequência as tecno-imagens – estão inseridas. Nesse ínterim, 
a sociedade, como a conhecemos, é fruto de consecutivas transformações ocorridas em relação a 
naturezas diversas como, por exemplo, socioculturais que se realizam no interior do corpo social de 
maneira constante e em movimentos cíclicos, estando intimamente relacionados com os sujeitos 
implicados no grupo, por meio dos diálogos que possibilitam estes movimentos e, por sua vez, 
geram narrativas e discursos cuja mediação é realizada pela comunicação.  

Nesse sentido, pensar a sociedade sob a perspectiva contemporânea implica a aceitação dos 
pressupostos que embasam os conceitos de Giddens, Lyotard e Augè que partem da modernidade, 
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FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=fqsYfic-kZk&t=35s
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Nas imagens acima, se observa duas instâncias: a primeira, na qual o “real” – ou ao menos a 
simulação de uma realidade – se mescla à narrativa animada pela inserção de um painel a qual traz 
estampada a fotografia de uma pessoa (imagem 08) e pelo vídeo produzido para a história (imagem 
09). Em ambas as imagens se observa a presença do mesmo ator que, para o episódio O Plano 
(2013) tem seus aspectos físicos alterados propositadamente. Esse fato se confirma ao assistir o 
episódio A Atualização (2015) em que o ator volta à cena – agora no papel de um designer – para 
falar sobre as melhorias realizadas no novo modelo de robô Boberto.  

Desta feita, o ator não sofre nenhuma intervenção gráfica como em O Plano, no entanto, está 
vestido com a mesma camiseta preta do episódio que ocorreu dois anos antes. Esse (assim como 
outros aspectos distribuídos na série de animação) indicia uma intenção do produtor/imaginador no 
interior da série? É aqui que entra a segunda instância: a da intenção. Decerto nunca se saberá o 
verdadeiro objetivo por detrás dessa “estratégia”. Ainda assim, ao assistir os episódios, não se 
discute essas particularidades (a não ser que o espectador relembre este detalhe, porém isso não 
afeta o sentido da história). Outrossim, o fato do ator aparecer com a mesma camiseta nos dois 
episódios pode se constituir em um link intencional que reflete uma produção atenta à constituição 
da rede sígnica e hipertextual (metafórica) que estrutura a obra como um todo. Apesar disso, o 
episódio em si se desenvolve normalmente, ou seja, se toma o mundo (narrativa) criado como 
possível e tangível enquanto se desenvolve. 

Nessa lógica, assistir animação é, portanto, se iludir duplamente. Primeiramente, 
considerando o que Flusser afirma sobre pontos que formam imagens na tela cujo efeito é a 
simulação de algo – estático ou em movimento – (FLUSSER, 2008, p. 24), ao espectador resta 
ingressar nessa superficialidade na qual residem os “fantasmas” das imagens para ingressar aos 
mundos imaginados. Em segundo lugar, por tomar aquele mundo, ainda que momentaneamente, 
como possível e ignorando os elementos que o estruturam, o indivíduo passa a consumir seu 
sentido, o que implica em acreditar em algo pronto e, em grande medida, distorcido. 

Nessa perspectiva, refletir sobre a série de animação à luz da concepção das tecno-imagens 
de Flusser é considerar a narrativa seriada como um produto audiovisual com aproximações e 
afastamentos, em muitos momentos, desse conceito. A razão disso, certamente, é a proximidade da 
área com a arte, pois o ato de desenhar (como já mencionado) parte da subjetividade e depende das 
mãos para se materializar – mas que, assim como os demais gêneros audiovisuais, está inserida em 
um contexto de produção que depende, cada dia mais, da computação para produzir e consumir 
narrativas. 

4. DA SOCIEDADE E MEDIA LIFE

Fundado no exposto, se torna necessário ingressar, sucintamente, à questão do contexto no 
qual as séries de animação – e por consequência as tecno-imagens – estão inseridas. Nesse ínterim, 
a sociedade, como a conhecemos, é fruto de consecutivas transformações ocorridas em relação a 
naturezas diversas como, por exemplo, socioculturais que se realizam no interior do corpo social de 
maneira constante e em movimentos cíclicos, estando intimamente relacionados com os sujeitos 
implicados no grupo, por meio dos diálogos que possibilitam estes movimentos e, por sua vez, 
geram narrativas e discursos cuja mediação é realizada pela comunicação.  

Nesse sentido, pensar a sociedade sob a perspectiva contemporânea implica a aceitação dos 
pressupostos que embasam os conceitos de Giddens, Lyotard e Augè que partem da modernidade, 

passam pela pós-modernidade e desembocam na supermodernidade, os posicionando no interior dos 
mecanismos de produções audiovisuais atuais, e os considerando como plurais e contínuos, ou seja, 
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e quando somada à questão das mídias – resulta na potencialização do tempo-espaço e formação de 
identidades fragmentadas, deslocadas e camaleônicas que se desenvolvem de maneira fluída, 
segundo suas relações com o outro e o mundo (BAUMAN, 2013). 
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autor preconiza, o indivíduo é cada vez mais dependente das tecnologias de comunicação – são 
potencializadas por meio do uso constante das mídias apontando estas, ao ver do autor, como 
ubíquas e universais, ou seja, as mídias estão em todo lugar e não podem ser desconectadas. Assim, 
o autor sugere que nós nos envolvemos emocionalmente com as mídias, tanto quanto as mídias se
tornam parte afetiva de nós mesmos (DEUZE, 2012).
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caminhos pelos quais o espectador percorrerá as mídias, seja pelo acionamento de botões ou 
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compreendem a obra como um todo.  

Sem embargo, não se deve ignorar a participação do indivíduo nesse processo, pois o risco 
de incorrer em determinismo é grande. Destarte, ao ter em mente que os aparatos recebem ordens 
(input) de alguém para haver uma resposta (output), o fato das pontas dos dedos determinarem essa 
dinâmica sinaliza a atuação consciente do operador e, portanto, neste momento não é a máquina que 
define o acesso às informações, mas o indivíduo que determina a maneira pela qual utilizará o 
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Desse modo, ao refletir sobre as imagens técnicas alocando-as no contexto contemporâneo 
de produção e consumo, pode se verificar que a questão proposta por Flusser é atual e se intensifica 
diariamente com o advento de novas tecnologias que, por sua vez, sugerem a retroalimentação de 
novas formas de interação humana com os aparatos tecnológicos. 

5. CONCLUSÃO

A partir da reflexão dos conceitos apresentados, é possível reconhecer que as imagens 
técnicas, os aparatos eletrônicos de produção/leitura e sociedade contemporânea – assim como seus 
sujeitos fragmentados e camaleônicos – são amálgamas de uma rede maior – abstrata e metafórica –
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denominada media life (DEUZE, 2012) na qual os produtos midiáticos são alicerces indissociáveis 
do modo de pensar/produzir/consumir, no interior da lógica de novas configurações comunicativas 
e narrativas. 

As séries de animação, e por conseguinte, as tecno-imagens, não somente são estruturadas, 
mas estão disponíveis para serem acessadas a todo momento, ou seja, elas são onipresentes e 
convidam o indivíduo a imergir na tessitura de não apenas uma, mas diversas realidades imaginadas 
e imaginárias através do tatear – aqui também em relação ao produtor/imaginador – de 
teclas/telas/aparatos eletrônicos. Para tal, e tendo em vista a série O Incrível Mundo de Gumball, as 
produções audiovisuais seriadas do gênero fazem uso de recursos/técnicas como o hibridismo 
estético e antropomórfico para proporcionar o engajamento de um público que gradativamente sai 
da leitura linear de narrativas e ingressam nas mesmas através da hipertextualidade narrativa.  

Dessa forma, a superficialidade conferida às obras audiovisuais é (re)afirmada quando se 
depara com produções cada vez mais focadas na construção de sentidos via distorções de imagens, 
sons e realidades. No entanto, no que tange à série de animação – e lembrando sempre da questão 
do entretenimento – a superficialidade é necessária, até mesmo requisitada, pois a tônica é a 
edificação de mundos (imagens) imaginados e imaginários.  

Por fim, pode se afirmar que os conceitos apresentados estão intimamente interligados e se 
constituem como basilares, não apenas na narrativa animada, como nas obras audiovisuais em geral, 
constituindo-se em uma das premissas de produção contemporânea. 

6. REFERÊNCIAS

AUGÈ, Marc. Não lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade. São Paulo: 
Papirus, 2012. 

AUMONT, Jaques et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 1995 

BAUMAN, Zigmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

BERND, Zilá. (Org). Escrituras híbridas. Estudos em literatura comparada interamericana. Porto 
Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 1998 

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A arte do cinema. Uma introdução. Tradução: 
Roberta Gregolli. Campinas: Editora da Unicamp, 2013 

DEUZE, Mark. Media Life. Britain: MPG Books Group Limited, 2012. 

FLUSSER, Villém. O universo das imagens técnicas. Elogio da superficialidade. São Paulo: 
Annablume, 2008. 

GENETTE, Gérard. Palimpsestos. A literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Edições Viva 
Voz, 2010. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. 

HEPP, Andreas; HASEBRINK, Uwe. Interação humanas e configurações comunicativas: 
transformações culturais e sociedades mediatizadas. In LUNDBY, Knut (Org.). Mediatização da 
Comunicação. Berlin/Boston: Gruyter, 2014. 

LÉVY-BRUHL, Lucien. A mentalidade primitiva. São Paulo: Paulus, 2008 

106 



denominada media life (DEUZE, 2012) na qual os produtos midiáticos são alicerces indissociáveis 
do modo de pensar/produzir/consumir, no interior da lógica de novas configurações comunicativas 
e narrativas. 

As séries de animação, e por conseguinte, as tecno-imagens, não somente são estruturadas, 
mas estão disponíveis para serem acessadas a todo momento, ou seja, elas são onipresentes e 
convidam o indivíduo a imergir na tessitura de não apenas uma, mas diversas realidades imaginadas 
e imaginárias através do tatear – aqui também em relação ao produtor/imaginador – de 
teclas/telas/aparatos eletrônicos. Para tal, e tendo em vista a série O Incrível Mundo de Gumball, as 
produções audiovisuais seriadas do gênero fazem uso de recursos/técnicas como o hibridismo 
estético e antropomórfico para proporcionar o engajamento de um público que gradativamente sai 
da leitura linear de narrativas e ingressam nas mesmas através da hipertextualidade narrativa.  

Dessa forma, a superficialidade conferida às obras audiovisuais é (re)afirmada quando se 
depara com produções cada vez mais focadas na construção de sentidos via distorções de imagens, 
sons e realidades. No entanto, no que tange à série de animação – e lembrando sempre da questão 
do entretenimento – a superficialidade é necessária, até mesmo requisitada, pois a tônica é a 
edificação de mundos (imagens) imaginados e imaginários.  

Por fim, pode se afirmar que os conceitos apresentados estão intimamente interligados e se 
constituem como basilares, não apenas na narrativa animada, como nas obras audiovisuais em geral, 
constituindo-se em uma das premissas de produção contemporânea. 

6. REFERÊNCIAS

AUGÈ, Marc. Não lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade. São Paulo: 
Papirus, 2012. 

AUMONT, Jaques et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 1995 

BAUMAN, Zigmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

BERND, Zilá. (Org). Escrituras híbridas. Estudos em literatura comparada interamericana. Porto 
Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 1998 

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A arte do cinema. Uma introdução. Tradução: 
Roberta Gregolli. Campinas: Editora da Unicamp, 2013 

DEUZE, Mark. Media Life. Britain: MPG Books Group Limited, 2012. 

FLUSSER, Villém. O universo das imagens técnicas. Elogio da superficialidade. São Paulo: 
Annablume, 2008. 

GENETTE, Gérard. Palimpsestos. A literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Edições Viva 
Voz, 2010. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. 

HEPP, Andreas; HASEBRINK, Uwe. Interação humanas e configurações comunicativas: 
transformações culturais e sociedades mediatizadas. In LUNDBY, Knut (Org.). Mediatização da 
Comunicação. Berlin/Boston: Gruyter, 2014. 

LÉVY-BRUHL, Lucien. A mentalidade primitiva. São Paulo: Paulus, 2008 

LUCENA JR., Alberto. Arte da animação. Técnica e estética através da história. São Paulo: 
Editora Senac, 2002 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015. 

PUCCI JR, Renato Luiz. Cinema brasileiro pós-moderno: o neon-realismo. Porto Alegre: Sulina, 
2008. 

SILVA, Paulo Nunes da. Narrativo: modo, género, tipo de texto ou tipo de sequência? 
Universidade Aberta / CELGA, 2015.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papirus, 
2012 

denominada media life (DEUZE, 2012) na qual os produtos midiáticos são alicerces indissociáveis 
do modo de pensar/produzir/consumir, no interior da lógica de novas configurações comunicativas 
e narrativas. 

As séries de animação, e por conseguinte, as tecno-imagens, não somente são estruturadas, 
mas estão disponíveis para serem acessadas a todo momento, ou seja, elas são onipresentes e 
convidam o indivíduo a imergir na tessitura de não apenas uma, mas diversas realidades imaginadas 
e imaginárias através do tatear – aqui também em relação ao produtor/imaginador – de 
teclas/telas/aparatos eletrônicos. Para tal, e tendo em vista a série O Incrível Mundo de Gumball, as 
produções audiovisuais seriadas do gênero fazem uso de recursos/técnicas como o hibridismo 
estético e antropomórfico para proporcionar o engajamento de um público que gradativamente sai 
da leitura linear de narrativas e ingressam nas mesmas através da hipertextualidade narrativa.  

Dessa forma, a superficialidade conferida às obras audiovisuais é (re)afirmada quando se 
depara com produções cada vez mais focadas na construção de sentidos via distorções de imagens, 
sons e realidades. No entanto, no que tange à série de animação – e lembrando sempre da questão 
do entretenimento – a superficialidade é necessária, até mesmo requisitada, pois a tônica é a 
edificação de mundos (imagens) imaginados e imaginários.  

Por fim, pode se afirmar que os conceitos apresentados estão intimamente interligados e se 
constituem como basilares, não apenas na narrativa animada, como nas obras audiovisuais em geral, 
constituindo-se em uma das premissas de produção contemporânea. 

6. REFERÊNCIAS

AUGÈ, Marc. Não lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade. São Paulo: 
Papirus, 2012. 

AUMONT, Jaques et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 1995 

BAUMAN, Zigmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

BERND, Zilá. (Org). Escrituras híbridas. Estudos em literatura comparada interamericana. Porto 
Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 1998 

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A arte do cinema. Uma introdução. Tradução: 
Roberta Gregolli. Campinas: Editora da Unicamp, 2013 

DEUZE, Mark. Media Life. Britain: MPG Books Group Limited, 2012. 

FLUSSER, Villém. O universo das imagens técnicas. Elogio da superficialidade. São Paulo: 
Annablume, 2008. 

GENETTE, Gérard. Palimpsestos. A literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Edições Viva 
Voz, 2010. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. 

HEPP, Andreas; HASEBRINK, Uwe. Interação humanas e configurações comunicativas: 
transformações culturais e sociedades mediatizadas. In LUNDBY, Knut (Org.). Mediatização da 
Comunicação. Berlin/Boston: Gruyter, 2014. 

LÉVY-BRUHL, Lucien. A mentalidade primitiva. São Paulo: Paulus, 2008 

107



CONSUMO, CINEMA E REPRESENTAÇÃO: A VISÃO DE ESTUDANTES DE 
JORNALISMO SOBRE O QUE É SER JORNALISTA1

Diana Macedo2

Eloisa Beling Loose3

RESUMO 

Este texto discute as relações entre o consumo midiático, especialmente aquele centrado no cinema, 
e as representações que estudantes de Jornalismo no começo do curso têm do profissional jornalista 
e de sua profissão. De forma mais específica, como os estudantes percebem que o jornalista é
representado no cinema. Tal discussão é um recorte de uma pesquisa maior, ainda em andamento, 
que objetiva debater se tais representações persistem até o final do curso, bem como compreender a 
visão que os futuros profissionais têm sobre a área de atuação. Por meio da aplicação de questionários, 
com perguntas abertas e fechadas, identificou-se como os alunos de 1º e 2º anos percebiam a profissão 
e o profissional da área que escolheram sua formação. Também foi realizado um levantamento de 
filmes norte-americanos que tinham o jornalista como protagonista, de 1970 até os dias atuais, a fim 
de mapear quais as recorrências nesta representação do profissional. Esta proposta busca discutir o 
consumo midiático a partir do cruzamento dos dados obtidos com os acadêmicos e aqueles 
identificados nos filmes. Dentre os resultados, tanto o levantamento de filmes quanto à percepção dos 
alunos indicam que os homens são mais representados como profissionais da área do que as mulheres, 
exercendo a profissão de repórter. A principal divergência foi com relação ao meio que mais aparecia 
representado no cinema, já que o levantamento mostrou ser o impresso (53%) e os alunos acreditavam 
ser a televisão (71%).

Palavras-chave: Consumo; Jornalismo; Representação; Recepção; Cinema. 

1. INTRODUÇÃO

Este artigo pretende discutir os cruzamentos entre aquilo que é representado no cinema sobre 
o jornalismo e o jornalista, e as percepções dos alunos de início do curso do Centro Universitário
Internacional – Uninter. Tal debate faz parte de um projeto de pesquisa4 que pretende investigar como
os estudantes de Jornalismo consomem e interpretam as informações jornalísticas, assim como se
percebem enquanto futuros profissionais. Neste trabalho, de forma específica, busca-se articular a
ideia de consumo midiático, propondo uma associação das respostas dos respondentes, acadêmicos
do 1º e 2º ano do curso, com uma fase anterior da pesquisa, que mapeou filmes norte-americanos, da
década de 1970 até os dias atuais, nos quais os protagonistas dos filmes eram jornalistas. O
mapeamento foi feito por meio de uma Análise de Conteúdo (BARDIN, 2014) em que foram
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RESUMO 

Este texto discute as relações entre o consumo midiático, especialmente aquele centrado no cinema, 
e as representações que estudantes de Jornalismo no começo do curso têm do profissional jornalista 
e de sua profissão. De forma mais específica, como os estudantes percebem que o jornalista é
representado no cinema. Tal discussão é um recorte de uma pesquisa maior, ainda em andamento, 
que objetiva debater se tais representações persistem até o final do curso, bem como compreender a 
visão que os futuros profissionais têm sobre a área de atuação. Por meio da aplicação de questionários, 
com perguntas abertas e fechadas, identificou-se como os alunos de 1º e 2º anos percebiam a profissão 
e o profissional da área que escolheram sua formação. Também foi realizado um levantamento de 
filmes norte-americanos que tinham o jornalista como protagonista, de 1970 até os dias atuais, a fim 
de mapear quais as recorrências nesta representação do profissional. Esta proposta busca discutir o 
consumo midiático a partir do cruzamento dos dados obtidos com os acadêmicos e aqueles 
identificados nos filmes. Dentre os resultados, tanto o levantamento de filmes quanto à percepção dos 
alunos indicam que os homens são mais representados como profissionais da área do que as mulheres, 
exercendo a profissão de repórter. A principal divergência foi com relação ao meio que mais aparecia 
representado no cinema, já que o levantamento mostrou ser o impresso (53%) e os alunos acreditavam 
ser a televisão (71%).
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construído pelo cinema. Em seguida, apresenta-se uma breve contextualização do mundo jornalístico 
e de suas representações, decorrentes, como já dito, de uma fase anterior. A seção 4 trata dos estudos 
de recepção e aponta os aspectos metodológicos da proposta. Por fim, antes das considerações finais, 
apresentam-se as relações possíveis derivadas dos olhares dos estudantes com aquilo que é repassado 
nas telas de cinema. 

2. CONSUMO MIDIÁTICO

O consumo é um conjunto de processos socioculturais (CANCLINI, 2006) que vai muito além 
da compra de produtos. Consumimos muito mais do que bens tangíveis, consumimos informação, e 
a partir dela, atribuímos significado ao mundo e construímos nossas identidades. “Consumir é 
participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo.” 
(CANCLINI, 2006, p. 62). Podemos afirmar que a mídia nos auxilia no processo do consumo, 
conforme aponta Silverstone (2002, p. 150): “Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. 
Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A mídia, 
não é exagero dizer, nos consome”.

Como um agente de socialização importante, a mídia ajuda a conformarmos nossa visão de 
mundo e estilo de vida. Decorre daí seu papel fundamental enquanto formadora de identidades. Não 
que ela imponha aos indivíduos algo, ela apenas oferece modelos identitários possíveis. Por meio do 
cinema, meio a partir do qual iremos encaminhar nossas reflexões, circulam, além de mercadorias e 
sujeitos, modelos identitários com os quais os receptores/consumidores podem se identificar. 
Segundo Kellner (2001, p. 9), “[...] as narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os 
símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum [...]”.

Parte-se do princípio de que o campo midiático, ao pautar um assunto e dar a ele um 
determinado enfoque, está fornecendo um espaço de articulação social em que valores, percepções e 
significados estão sendo interpretados e tomando um sentido. Para Silverstone (2002), a mídia é vista 
como um processo de mediação, pois ao filtrar e moldar realidades cotidianas, por meio das 
representações, ela fornece critérios para a produção e manutenção do senso comum. Assim, o 
processo de construção de discursos midiáticos resulta em diversas formas comuns de concepção de 
realidades que são lembradas e (re)vistas de forma constante. Por meio da linguagem, os produtores 
de discursos que circulam nos meios de comunicação elaboram noções de um certo real, que acabam 
por adentrar no imaginário e nas interpretações do público. 

As cores, as pessoas, as profissões, as músicas, as notícias, as casas, as cidades, enfim, tudo o 
que circula na mídia acaba, portanto, servindo de material para a construção do imaginário. Sendo 
assim, as representações midiáticas auxiliam na construção de um imaginário, que pode afetar 
inclusive na escolha da atividade profissional e na visão que temos sobre ela. O receptor se apropria 
destas representações e atribui significado a elas. É por isso que buscamos compreender num primeiro 
momento como o cinema retrata o jornalista enquanto profissional e, posteriormente, como o aluno 
de jornalismo enxerga a forma pela qual o profissional da área é retratado no cinema. Sendo assim, 
consideramos relevante estudar não apenas as estratégias da produção, mas também como são 
recepcionados os discursos midiáticos, mais especificamente neste caso, aqueles apresentados no
cinema, já que entendemos que a linguagem cinematográfica proporciona a produção de experiências 
que representam, refletem e refratam o cotidiano das pessoas (CASAQUI, 2008, p. 91).

3. AS REPRESENTAÇÕES NO CONTEXTO MIDIÁTICO

Como os jornalistas são representados pelos estudantes que pretendem seguir esta profissão? 
Há alguma coincidência com aquilo que é perpassado pelos filmes? O conceito de representação não 
é nem um pouco simples de ser explicado. Estudado sob diversas perspectivas (Ciências Sociais, 
Psicologia, Semiótica), esse conceito levanta discussões em várias áreas. O conceito de representação 
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coletiva de Durkheim, que estabelece que os significados, as imagens e os quadros de sentidos 
construídos e partilhados na sociedade são formas estáveis de entendimento coletivo que atuam de 
maneira a integrar o meio social como um todo, é um dos pontos de partida para sua compreensão. 
Porém, como são muitos os campos que se debruçam sobre o tema, olhares diferentes analisam o 
fenômeno.  

De forma geral, há uma evolução que perpassa as pesquisas nessa área e há formas distintas 
de compreensão do conceito. Aborda-se aqui três visões. Na visão primeira e mais tradicional dos 
estudos de representação, esse conceito é visto como reflexo da realidade. Esta abordagem, chamada 
reflexiva, considera a linguagem um espelho a refletir o verdadeiro significado que já existe no 
mundo.  

Outra concepção da representação consiste no fato de que é o enunciador que impõe ao mundo 
através da linguagem seu significado único. Entretanto, esta – denominada abordagem intencional –
falha ao dar a exclusividade da produção de significados ao autor do discurso. Lembra-se que a 
linguagem é um sistema social e precisa ser compartilhada para ser entendida.  

A partir da ‘virada cultural’ nas Ciências Sociais e Humanas, a representação é tomada como 
algo produzido, dando sequência ao que foi chamado de abordagem construcionista social. Assim, 
mergulhado nesse contexto mais contemporâneo, onde as coisas não significam por si só, as 
representações são voláteis, variam com o contexto, e é por meio da busca das marcas deixadas no 
texto que ele pode chegar às operações que desencadeiam determinadas representações.  

As representações sociais pertencem ao nosso cotidiano (estão presentes nos gestos, nas 
palavras, imagens, posturas, na maioria das relações estabelecidas, naquilo que produzimos e 
consumimos) e têm como propósito familiarizar aquilo que é novo, desconhecido. Elas são produtos 
da interação e da comunicação, ou seja, surgem do contato com as influências e relações de outras 
pessoas. As representações são sistemas de ideias, valores e práticas que atuam concomitantemente 
para estabelecer uma ordem5, dar uma orientação para as pessoas movimentarem-se e controlarem 
suas vidas dentro de uma esfera coletiva (a sociedade) e possibilitar que haja a comunicação entre os 
membros dessa esfera (as representações imitem códigos que nomeiam e classificam os diversos 
aspectos do mundo). França (2004) diz que a comunicação é um processo constituinte em que as 
representações sociais são produzidas, trocadas e atualizadas, afinal é por meio dela que os sujeitos 
moldam o seu mundo e o mundo como um todo. 

É por meio da comunicação que as pessoas concedem uma realidade física a ideias e imagens. 
As representações são, assim, meios de re-criar a realidade. 

[...] a única realidade disponível é a que foi estruturada pelas gerações passadas ou por outro 
grupo e, por outro lado, nós a re-produzimos no mundo exterior e por isso não podemos evitar 
a distorção de nossas imagens e modelos internos. O que nós criamos, na verdade, é um 
referencial, uma entidade à qual nós nos referimos, que é distinta de qualquer outra e 
corresponde a nossa representação dela. (MOSCOVICI, 2003, p. 90)

Sabe-se que representar a realidade social não é um atributo específico da mídia (afinal, todas 
as interações do homem com a sua realidade produzem representações), porém a mídia torna-se um 
poderoso produtor e difusor de representações sociais. Pode-se afirmar que além da mídia produzir e
recriar bens simbólicos, seu papel central é – ao pontuar as representações sociais – dar circularidade 
a essas construções. Morigi e Raddatz (2007, p. 102) destacam a especificidade das representações 
advindas dos meios de comunicação social: 

As representações midiáticas são fruto de outras representações dos indivíduos que a criaram 
e são absorvidas de modo diferente pelos indivíduos que as recebem, porque elas fazem parte 
da instituição social do indivíduo e da própria psique, portanto, carregam consigo sua história, 

5 As representações são prescritivas, se impondo sobre as pessoas com uma força incontrolável. Esta força é derivada de 
uma estrutura existente antes mesmo de começarmos a pensar e de uma tradição que decreta o que devemos ou não pensar. 
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sua vida, seu imaginário e o inconsciente. A mídia como uma instância produtora de sentidos 
pode reforçar ou recriar outros significados; forma opinião, crenças e moralidade, 
reconstituindo o próprio senso comum. Assim, por meio das mediações que realiza e faz 
circular na sociedade, cria as representações sociais, sua matéria-prima. 

Charaudeau (2006) lembra que este conceito é muito discutido nas Ciências Humanas e 
Sociais e que, para além das diferenças que se prendem aos pressupostos teóricos de cada disciplina 
que se dispõe a estudar a representação, alguns pontos são muito úteis para compreender os problemas 
da informação. Suas palavras dizem que as representações “[...] ao construírem uma organização do 
real através de imagens mentais transpostas em discurso ou em outras manifestações 
comportamentais dos indivíduos [...], estão incluídas no real, ou mesmo dadas como se fossem o 
próprio real” (CHARAUDEAU, 2006, p. 47). Assim, elas apontam para desejos sociais, produzindo 
normas e revelando sistemas de valores. Essa é uma das concepções dessa noção que consiste em 
afirmar que as representações produzem sentidos.6

3. 1 O JORNALISMO E O JORNALISTA NO CINEMA

O jornalismo e/ou o jornalista costuma estar presente em uma série de produções culturais, 
como novelas, séries e filmes. Berger (2002), em pesquisa sobre a representação deste profissional, 
encontrou cerca de 25 mil filmes, de diferentes países, que incluíam nas sinopses palavras-chave 
atreladas à profissão. De acordo com a autora, as representações do jornalista acionam um imaginário 
que mistura investigação, aventura e arrojo, e, ao mesmo tempo, cinismo e falta de escrúpulos. Tal 
constatação encontra respaldo nos próprios estudos de Jornalismo, que evidenciam o papel social do 
profissional, voltado para as demandas do interesse público, ao passo que também revelam que esta 
é uma profissão bastante envolvida com aspectos mercadológicos e políticos, que, muitas vezes, 
distorcem a primeira questão. 

Tarapanoff (2011), ao analisar como os jornalistas são apresentados em três filmes diferentes, 
aponta que há pontos em comum, como o fato de os jornalistas demonstrarem paixão pelo que fazem, 
deixando vida pessoal de lado por uma boa reportagem e a ideia de um profundo senso de justiça, 
associado ao seu papel social, no qual é preciso trazer a verdade para o público. Além disso, são 
pessoas que parecem desafiar o sistema e que são destemidas, colocando em risco a própria vida em 
nome da responsabilidade que firmam com o público. Traquina (2005), a partir de Ungaro (1992) 
reforça esta questão, destacando o papel do cinema: 

A mitologia jornalística coloca os membros desta comunidade profissional no papel de 
servidores públicos que procuram saber o que aconteceu, no papel de 'cães de  guarda' que 
protegem os cidadãos contra os abusos do poder, no papel de 'Quarto Poder' que  vigia os 
outros poderes, atuando doa a quem doer, no papel mesmo de herói do sistema democrático 
(Ungaro, 1992), tão bem projetado e, por diversas formas, no imaginário coletivo no espaço 
púbico democrático, e sobretudo em diversos filmes em que a magia do cinema oferece uma 
constelação de símbolos e representações da mitologia jornalística. (TRAQUINA, 2005, 
p.51).

Estas características estão presentes na cultura profissional dos jornalistas, que é repleta de 
mitos, crenças, valores, símbolos e representações, e de modos particulares de ser/estar, agir, falar e 
ver o mundo (TRAQUINA, 2005). O tempo é algo muito central no fazer jornalístico. A ideia de que 
jornalista trabalha 24 horas por dia, e de que vive para o trabalho, visto, muitas vezes, como uma 
missão, reforçam a ideia de paixão, compromisso e algo maior, prioritário, presentes nas 
representações de muitos filmes. Essa perspectiva faz com que haja sacrifícios de ordem pessoal e 

6 Atualmente ela é bastante recorrente nos estudos da Sociologia (Bourdieu), da Psicologia Social (Moscovici) e da 
Antropologia Social (Balandier). A outra concepção, na linha da teoria marxista da ideologia, considera as representações 
como um duplo que racionaliza o real, mascarando-o. (CHARAUDEAU, 2006). 

coletiva de Durkheim, que estabelece que os significados, as imagens e os quadros de sentidos 
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5 As representações são prescritivas, se impondo sobre as pessoas com uma força incontrolável. Esta força é derivada de 
uma estrutura existente antes mesmo de começarmos a pensar e de uma tradição que decreta o que devemos ou não pensar. 
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familiar, também refletidas nos filmes. Senra (1997, p. 53) destaca que, como o jornalista costuma 
ser destituído de história, seu aspecto mítico fica mais reforçado: 

[...] a personagem do jornalista é desprovida de uma história pessoal no cinema: na maioria 
dos filmes a ela consagrados não veremos a família da personagem ou sua casa, nem 
saberemos praticamente nada sobre seus gostos ou interesses pessoais. Do mesmo modo, ela 
não deverá se transformar ao longo da história: o jornalista é antes de tudo o suporte de uma 
função e será visto, principalmente enquanto trabalha, de preferência na redação ou no local 
dos acontecimentos. 

Travancas (2001, p. 1) aponta que “o cinema com seu enorme poder de penetração nos mais 
diversos grupos sociais ajudou a construir mitos, a divulgar saberes novos, como a psicanálise, e a 
popularizar atividades e profissionais, como foi o caso da imprensa e dos jornalistas”. Pensando de 
forma específica no Jornalismo, encontra-se até hoje uma grande quantidade de representações 
articuladas ao meio e a seus profissionais. Em mapeamento sobre filmes americanos7 com 
protagonistas jornalistas (DOMINGUES et al., 2017), utilizando as palavras-chave jornalista e 
jornalismo, em português e inglês, no site IMDb – escolhido pela sua popularidade e uso em pesquisas 
semelhantes, como a de Berger (2002), resultou 70 filmes desde os anos 1970 até meados de 2017. 
Contudo, após a busca inicial, a partir da leitura flutuante das sinopses, verificou-se que, muitos filmes 
não tinham o jornalista como personagem central, o que nos levou a nova triagem com o objetivo de 
reter apenas os filmes completamente associados com as práticas jornalísticas, o que resultou em 37 
filmes. Estes foram categorizados, segundo a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2014), buscando 
evidenciar as representações mais recorrentes. 

Como resultado, constatou-se que as representações mais presentes do jornalista nos filmes 
americanos são de um profissional (homem) que atua como repórter. Traquina (2005, p. 56) já 
afirmava que a figura de repórter é aquela que mais evoca a mitologia jornalística, pois está “[...] em 
cima do acontecimento, em contato direto, a presenciar, testemunha ocular da história em devir”. 
Berger (2002, p. 23) também destaca esta ideia do repórter como personagem de ação: “[...] a polícia 
conta com o espírito investigativo do jornalista para desvendar os fatos e este conta com o desejo de 
ascensão do policial para escrever suas matérias”. 

 O veículo mais representado nestas décadas foi a redação de jornal impresso, o que pode ser 
justificado pela maior quantidade de filmes concentrados nos anos 1970, 1980 e 1990, quando a 
produção impressa ainda tinha um destacado papel na sociedade. É importante ressaltar que a 
televisão enquanto meio passou a ser cada vez mais representada ao longo das décadas, ao contrário 
do jornal impresso, principalmente a partir dos anos 2000, ou seja, ele passou a ser cada vez menos 
representado, o que demonstra a relação direta da ficção com a realidade. 

Este profissional, representado nos filmes, apresenta conflitos profissionais e pessoais (a 
depender da época, um desses conflitos terá mais evidência que o outro). Este dado confirma a lógica 
de que a profissão requer sacrifícios pessoais, como problemas de saúde, na relação com a família e 
no próprio casamento – afinal, os profissionais tendem a esquecer da vida privada em razão do 
comprometimento com o seu dever profissional. Os dados deste estudo mostram ainda que os filmes 
mais recentes não alteraram de forma significativa a imagem que o jornalista já tinha no cinema. A
imagem do herói, que coloca em risco a vida em prol do interesse público continua existindo de 
maneiras mais ou menos evidentes. 

4. ESTUDOS DE RECEPÇÃO

Com o intuito de compreender o imaginário dos estudantes, levando em consideração o 
consumo midiático cinematográfico, adentramos nos estudos de recepção. Orozco Gómez (2001) 

7 Na obra organizada por Berger (2002), os filmes produzidos nos Estados Unidos já mostravam ser os majoritários: dos 
785 filmes que foram analisados, 536 foram produções americanas (68%). Logo, justifica-se este recorte geográfico. 
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entende que a recepção é um processo e a mediação é aquilo que influencia e que pode confirmar um 
sentido particular no processo de apreensão das mensagens. Assim, apresenta e sistematiza um 
conjunto de mediações que podem se encontrar nas características técnicas dos meios de 
comunicação, na linguagem dos mesmos, na situação da recepção e nos próprios receptores. Portanto, 
fatos étnicos, de classe, de identidade profissional ou de gênero são alguns dos componentes que 
configuram as mediações.  
         É no âmbito da investigação em recepção que se reorienta fundamentalmente a compreensão da 
comunicação para além da análise do conteúdo das mensagens ou da estrutura dos meios, visando 
uma revalorização do universo cultural e do cotidiano dos sujeitos como mediadores dos sentidos 
produzidos no campo da recepção (MARTÍN-BARBERO, 1997). A comunicação se tornou questão 
de mediações. Mais do que meios, há a questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, senão 
de reconhecimentos.  

Nos estudos de recepção associados à corrente latino-americana, a qual nos filiamos, a 
recepção não é passiva, sendo que “[...] as possíveis influências exercidas pelas mídias devem ser 
olhadas em contextos culturais mais amplos e também segundo as singularidades técnicas e 
tecnológicas que marcam o nosso tempo” (CITELLI, 2010, p. 76). Os sujeitos que recebem as 
informações mediadas pelos meios de comunicação não tomam como verdade, necessariamente, tudo 
que foi transmitido – ao menos não de forma acrítica. Não é possível pensar que o jornal, rádio, TV 
ou cinema sejam apenas veículos de transmissão de conhecimentos; é preciso reconhecer seu papel 
enquanto articulador de informações em uma determinada sociedade, com características específicas. 

Logo, sublinha-se que apesar de compreendermos o cinema (e outras mídias) como produtores 
e difusores de representações que oferecem moldes identitários, reconhece-se a autonomia dos 
sujeitos na negociação de tais possibilidades. A recepção é ativa e nem sempre aquilo produzido 
midiaticamente terá o alcance esperado. Nossa pesquisa busca justamente verificar o quanto que tais 
representações, de fato, estão associadas às ideias expostas pelos estudantes. 

Importante apontar alguns dados referentes ao perfil dos calouros de jornalismo do Centro 
Universitário Uninter (RELATÓRIO CPA, 20178): grande parte dos ingressantes de jornalismo (77% 
dos respondentes) possuem menos de 20 anos, são solteiros (91,4%), e do sexo feminino (65,7%). 
Mais da metade dos respondentes afirmaram ter feito todo ensino médio em escola pública (54,3%) 
e a maior parte dos estudantes possui renda familiar mensal até três salários mínimo (45,7%) ou de 
três a cinco salários mínimos (40%). A maioria não trabalha, tendo seus gastos financiados pela 
família (54,3%) e ainda há uma parcela que, mesmo trabalhando, recebe ajuda dos familiares (22,9%). 
Dos alunos que responderam à pesquisa, 20% são bolsistas PROUNI e 88, 6% utilizam transporte 
coletivo para chegar à faculdade. 

Quando pergunta-se sobre quais mídias são utilizadas com mais frequência para se informar, 
a internet é a mais citada, com 71,4%, seguida da televisão, com 20%, do rádio, com 5,7% e do jornal 
impresso, com apenas 2,9%. A emissora de TV preferida mais citada foi a Globo, com 45,7%.  Dentre 
as principais atividades de lazer, a mais citada entre os acadêmicos de Jornalismo (60%) é “assistir 
TV, DVD, vídeo”, o que reforça nossa hipótese de que os filmes acabam tendo um papel relevante 
na construção de suas representações.

5. A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE JORNALISMO SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA
PROFISSÃO NO CINEMA

O mundo do trabalho, seja do jornalista, do veterinário, do engenheiro ou do médico, está 
constantemente sendo representado midiaticamente. Logo, a escolha profissional está relacionada 

8 Pesquisa realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Internacional Uninter em março 
de 2017 com alunos ingressantes nos cursos de graduação da modalidade presencial. As questões, aplicadas por meio de 
formulário online, focaram o perfil socioeconômico dos discentes, a fim de obter informações sobre escolaridade, 
atividades sociais e profissionais, e aspectos gerais de seus hábitos cotidianos. 

familiar, também refletidas nos filmes. Senra (1997, p. 53) destaca que, como o jornalista costuma 
ser destituído de história, seu aspecto mítico fica mais reforçado: 

[...] a personagem do jornalista é desprovida de uma história pessoal no cinema: na maioria 
dos filmes a ela consagrados não veremos a família da personagem ou sua casa, nem 
saberemos praticamente nada sobre seus gostos ou interesses pessoais. Do mesmo modo, ela 
não deverá se transformar ao longo da história: o jornalista é antes de tudo o suporte de uma 
função e será visto, principalmente enquanto trabalha, de preferência na redação ou no local 
dos acontecimentos. 

Travancas (2001, p. 1) aponta que “o cinema com seu enorme poder de penetração nos mais 
diversos grupos sociais ajudou a construir mitos, a divulgar saberes novos, como a psicanálise, e a 
popularizar atividades e profissionais, como foi o caso da imprensa e dos jornalistas”. Pensando de 
forma específica no Jornalismo, encontra-se até hoje uma grande quantidade de representações 
articuladas ao meio e a seus profissionais. Em mapeamento sobre filmes americanos7 com 
protagonistas jornalistas (DOMINGUES et al., 2017), utilizando as palavras-chave jornalista e 
jornalismo, em português e inglês, no site IMDb – escolhido pela sua popularidade e uso em pesquisas 
semelhantes, como a de Berger (2002), resultou 70 filmes desde os anos 1970 até meados de 2017. 
Contudo, após a busca inicial, a partir da leitura flutuante das sinopses, verificou-se que, muitos filmes 
não tinham o jornalista como personagem central, o que nos levou a nova triagem com o objetivo de 
reter apenas os filmes completamente associados com as práticas jornalísticas, o que resultou em 37 
filmes. Estes foram categorizados, segundo a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2014), buscando 
evidenciar as representações mais recorrentes. 

Como resultado, constatou-se que as representações mais presentes do jornalista nos filmes 
americanos são de um profissional (homem) que atua como repórter. Traquina (2005, p. 56) já 
afirmava que a figura de repórter é aquela que mais evoca a mitologia jornalística, pois está “[...] em 
cima do acontecimento, em contato direto, a presenciar, testemunha ocular da história em devir”. 
Berger (2002, p. 23) também destaca esta ideia do repórter como personagem de ação: “[...] a polícia 
conta com o espírito investigativo do jornalista para desvendar os fatos e este conta com o desejo de 
ascensão do policial para escrever suas matérias”. 

 O veículo mais representado nestas décadas foi a redação de jornal impresso, o que pode ser 
justificado pela maior quantidade de filmes concentrados nos anos 1970, 1980 e 1990, quando a 
produção impressa ainda tinha um destacado papel na sociedade. É importante ressaltar que a 
televisão enquanto meio passou a ser cada vez mais representada ao longo das décadas, ao contrário 
do jornal impresso, principalmente a partir dos anos 2000, ou seja, ele passou a ser cada vez menos 
representado, o que demonstra a relação direta da ficção com a realidade. 

Este profissional, representado nos filmes, apresenta conflitos profissionais e pessoais (a 
depender da época, um desses conflitos terá mais evidência que o outro). Este dado confirma a lógica 
de que a profissão requer sacrifícios pessoais, como problemas de saúde, na relação com a família e 
no próprio casamento – afinal, os profissionais tendem a esquecer da vida privada em razão do 
comprometimento com o seu dever profissional. Os dados deste estudo mostram ainda que os filmes 
mais recentes não alteraram de forma significativa a imagem que o jornalista já tinha no cinema. A
imagem do herói, que coloca em risco a vida em prol do interesse público continua existindo de 
maneiras mais ou menos evidentes. 

4. ESTUDOS DE RECEPÇÃO

Com o intuito de compreender o imaginário dos estudantes, levando em consideração o 
consumo midiático cinematográfico, adentramos nos estudos de recepção. Orozco Gómez (2001) 

7 Na obra organizada por Berger (2002), os filmes produzidos nos Estados Unidos já mostravam ser os majoritários: dos 
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com este consumo midiático, seja de ficção, seja de realidade. O contato com o mundo do trabalho 
do jornalista através do cinema, embora esta não seja a única mediação responsável pela escolha 
profissional, pode estar relacionado com o desejo de ser jornalista. Em geral, as representações 
cinematográficas do profissional de jornalismo são positivas, pois mostram o jornalista como herói, 
profissional comprometido e interessado, que valoriza a profissão e que geralmente tem sucesso 
profissional, bem como certo status, a partir da visibilidade midiática.  

O cinema possibilita, assim como demais mediações, uma projeção da vida profissional, a
partir do imaginário construído, mostrando uma possível “vida de jornalista”, que pode ser 
compreendida como uma vida repleta de ação e que pode desfrutar de prestígio, especialmente se 
estiver relacionado a um grande veículo de comunicação. Dentro deste cenário é importante destacar 
que, embora a maior parte dos filmes analisados seja de ficção (59%), a partir da dos anos 2000 este 
quadro se altera, pois a maioria dos filmes que envolvem os profissionais da área passaram a ser 
baseados em fatos reais (69%). Ou seja, uma grande parcela do imaginário sobre o mundo do trabalho 
dos jornalistas passa a ser construída a partir da “realidade” – entendida aqui neste contexto apenas 
enquanto oposto de ficção.  

Para compreender um pouco da visão dos alunos sobre o mundo do trabalho do jornalista foi 
feita uma pesquisa inicial, com 21 estudantes dos dois primeiros anos do curso do Centro 
Universitário Internacional Uninter. A ideia era obter alguns dados e, a partir deles, dar andamento à 
pesquisa de forma qualitativa a partir da realização de grupos focais, com o intuito de explorar com 
mais profundidade algumas percepções. O perfil dos entrevistados nesta primeira etapa realizada é 
composto por mulheres (66%) e homens (34%), das faixas etárias a seguir:  de 17 a 20 anos (47%), 
de 21 a 24 (37%) e mais de 25 anos (16%). 

Aparece na fala dos alunos um pouco do imaginário do jornalista trabalhador e com uma 
missão social, quando dizem que o jornalista, por ser ponte entre notícia e público, precisa “estar em 
todos os lugares”, “ir atrás da notícia”, “ser bem informado” e, por isso, tem uma “rotina pesada”. 
Logo, a ideia inicial aproxima-se com as detectadas nos filmes, na qual o profissional sempre está 
alerta e trabalha o tempo todo. Sobre a visão social do trabalho do jornalista eles afirmam que o 
profissional deve ter “compromisso com a verdade”, “ser imparcial”, “ser um representante da 
sociedade”, “ajudar as pessoas” e “fazer diferença na sociedade”. Tais declarações associam-se ao 
papel social do jornalista, que é apresentado nas primeiras disciplinas da grade. 

A maior parte dos pesquisados, ao ingressar na faculdade, se imaginava trabalhando no meio 
TV (35%). Alguns disseram no rádio (22%), outros mencionaram o impresso (22%), pouquíssimos 
falaram internet (8%) e uma minoria também não sabia ou não informou (13%). É interessante 
analisar estes dados, que poderão ser futuramente melhor debatidos, porque a internet está sendo 
utilizada cada vez mais em qualquer área profissional e é a mídia mais acessada pelos estudantes (de 
acordo com o Relatório da CPA).  Considerando o perfil jovem dos respondentes, alguns até 
considerados nativos digitais, a internet foi pouco citada, o que pode estar diretamente relacionado 
com a questão do imaginário construído sobre o profissional jornalista divulgado pelos meios de 
comunicação. Nota-se a predominância e a idealização do trabalho na televisão em primeiro lugar e 
ainda no impresso e no rádio, em segundo, o que parece ir de encontro à tendência do trabalho do 
profissional na atualidade, mas que pode ser explicado pela falta de glamour associada ao trabalho 
do jornalista de internet, até mesmo pelo fato de a imagem do profissional não ser tão amplamente 
divulgada, como é o caso da TV, em que os telespectadores, em geral, sabem identificar rapidamente 
os apresentadores de telejornais e alguns repórteres. Também vale pontuar que por ser um espaço de 
trabalho relativamente novo em comparação às demais mídias, a representação no cinema do 
webjornalismo (e do profissional que trabalha na produção de conteúdo online) pode ser ignorada. 
Soma-se a isso o fato de que muitos jornalistas de internet tornaram-se “empacotadores de conteúdo” 
(FERRARI, 2004), não estando mais na rua, no local dos acontecimentos; tal rotina de trabalho, no 
qual o jornalista fica muitas horas em frente ao computador, não possui o mesmo fascínio da figura 
do repórter. 
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com este consumo midiático, seja de ficção, seja de realidade. O contato com o mundo do trabalho 
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profissional, pode estar relacionado com o desejo de ser jornalista. Em geral, as representações 
cinematográficas do profissional de jornalismo são positivas, pois mostram o jornalista como herói, 
profissional comprometido e interessado, que valoriza a profissão e que geralmente tem sucesso 
profissional, bem como certo status, a partir da visibilidade midiática.  

O cinema possibilita, assim como demais mediações, uma projeção da vida profissional, a
partir do imaginário construído, mostrando uma possível “vida de jornalista”, que pode ser 
compreendida como uma vida repleta de ação e que pode desfrutar de prestígio, especialmente se 
estiver relacionado a um grande veículo de comunicação. Dentro deste cenário é importante destacar 
que, embora a maior parte dos filmes analisados seja de ficção (59%), a partir da dos anos 2000 este 
quadro se altera, pois a maioria dos filmes que envolvem os profissionais da área passaram a ser 
baseados em fatos reais (69%). Ou seja, uma grande parcela do imaginário sobre o mundo do trabalho 
dos jornalistas passa a ser construída a partir da “realidade” – entendida aqui neste contexto apenas 
enquanto oposto de ficção.  
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Universitário Internacional Uninter. A ideia era obter alguns dados e, a partir deles, dar andamento à 
pesquisa de forma qualitativa a partir da realização de grupos focais, com o intuito de explorar com 
mais profundidade algumas percepções. O perfil dos entrevistados nesta primeira etapa realizada é 
composto por mulheres (66%) e homens (34%), das faixas etárias a seguir:  de 17 a 20 anos (47%), 
de 21 a 24 (37%) e mais de 25 anos (16%). 
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todos os lugares”, “ir atrás da notícia”, “ser bem informado” e, por isso, tem uma “rotina pesada”. 
Logo, a ideia inicial aproxima-se com as detectadas nos filmes, na qual o profissional sempre está 
alerta e trabalha o tempo todo. Sobre a visão social do trabalho do jornalista eles afirmam que o 
profissional deve ter “compromisso com a verdade”, “ser imparcial”, “ser um representante da 
sociedade”, “ajudar as pessoas” e “fazer diferença na sociedade”. Tais declarações associam-se ao 
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dividida entre homens e mulheres.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cruzamento de dados aqui proposto buscou verificar o quanto os modelos identitários da 
profissão e do profissional de jornalismo reproduzidos no cinema são interpretados e incorporados 
pelos estudantes ingressantes do curso do Centro Universitário Internacional Uninter. É possível dizer 
que a figura do repórter, do sexo masculino, é uma representação identificada tanto nos filmes quanto 
pelos universitários, assim como a imagem da responsabilidade social da informação que o 
profissional deve ter e sua intensa rotina, repleta de investigações e dedicada ao trabalho. 

Porém, há várias respostas que não possuem aderência àquilo percebido no levantamento dos 
filmes norte-americanos, como a ideia de que os jornalistas de TV são os mais representados nas 
películas. Isso precisa ser compreendido a partir do contexto sociocultural e econômico dos próprios 
respondentes, que ainda consomem muita televisão (mais do que impresso e rádio) e que utilizam seu 
tempo de lazer com conteúdos audiovisuais. Além disso, vale ressaltar a idade destes estudantes que, 
em sua maioria, nasceram nos fins dos anos 1990 e pouco tem e/ou tiveram contato com o meio 
impresso, a partir de suas próprias respostas. 

Conforme já mencionado acima, sabe-se que o cinema é apenas uma das mediações relevantes 
na construção do imaginário do trabalho do jornalista. A ideia desta pesquisa é prosseguir com novos 
métodos, possivelmente qualitativos, para explorar a percepção dos estudantes acerca do consumo e
interpretação das informações jornalísticas de uma forma mais ampla e envolvendo diferentes meios. 
As representações que circulam na mídia fazem parte das representações que cada estudante tem da 
profissão e do profissional da área. Logo, entendemos ser importante fazer este estudo envolvendo 
tanto as mediações na produção do conteúdo quanto na recepção deste. Ademais é relevante realizar 
estudos que envolvam o mundo do trabalho do jornalista com os futuros profissionais da área, já que 
o universo do trabalho jornalístico está mudando de forma acelerada em razão do avanço tecnológico.
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em sua maioria, nasceram nos fins dos anos 1990 e pouco tem e/ou tiveram contato com o meio 
impresso, a partir de suas próprias respostas. 

Conforme já mencionado acima, sabe-se que o cinema é apenas uma das mediações relevantes 
na construção do imaginário do trabalho do jornalista. A ideia desta pesquisa é prosseguir com novos 
métodos, possivelmente qualitativos, para explorar a percepção dos estudantes acerca do consumo e
interpretação das informações jornalísticas de uma forma mais ampla e envolvendo diferentes meios. 
As representações que circulam na mídia fazem parte das representações que cada estudante tem da 
profissão e do profissional da área. Logo, entendemos ser importante fazer este estudo envolvendo 
tanto as mediações na produção do conteúdo quanto na recepção deste. Ademais é relevante realizar 
estudos que envolvam o mundo do trabalho do jornalista com os futuros profissionais da área, já que 
o universo do trabalho jornalístico está mudando de forma acelerada em razão do avanço tecnológico.
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RELACIONAMENTO E COCRIAÇÃO DE VALOR: UM ESTUDO SOBRE A 
PROXIMIDADE ENTRE EMPRESA-CLIENTE1

Júlia Nascimento 2
Camilo Catto 3

RESUMO 

O presente artigo apresenta uma nova perspectiva de relacionamento entre organizações e público 
consumidor: a cocriação. Sob essa ótica, as organizações compartilham valores com seus públicos 
(alvo) a fim de desenvolverem soluções que atendam às demandas de um novo comportamento de 
consumo. O artigo está organizado em formato de ensaio e utiliza referenciais teóricos condizentes 
com o objetivo de apresentar como o relacionamento e, principalmente, a cocriação se diferencia de 
um paradigma tradicional de orientação empresarial para produção e comercialização de bens e 
serviços e a colaboração para a oferta de soluções que atendam demandas de consumo construídas e 
identificadas durante o processo de relacionamento. Neste caso, as organizações são compreendidas 
como construções sociais moldadas e legitimadas por meio da comunicação que realizada com seus 
públicos. Desta forma, como principais resultados espera-se verificar a importância do marketing de 
relacionamento no cenário empresarial como ferramenta estratégica de proximidade com os clientes, 
assim como oferecer as organizações um modelo de cocriação que possibilite a produção de bens e 
serviços de valores compartilhados.

Palavras-chave: Comunicação; Relacionamento; Cocriação; Consumo. 

1. INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial, o capitalismo e a globalização fizeram surgir uma atmosfera propícia 

à livre concorrência, à abertura de empresas e organizações e à infinita possibilidade de criações em 

relação aos produtos e serviços inseridos no mercado. Pensadas anteriormente para atender as 

demandas básicas daqueles que estavam consumindo, as ofertas disponíveis na sociedade foram 

evoluindo até chegar ao ponto de se observar muitas opções com atributos iguais em relação a valor, 

conteúdo e funcionalidade. Em um cenário no qual a concorrência é acirrada, o processo de compra 

é complexo e mutável e as ofertas de produtos e serviços se multiplicam de forma exponencial, as 

organizações procuram constantemente um caminho para a diferenciação e autenticidade.  

Se antes, os produtos e serviços de massa eram vistos com bons olhos, atualmente a 

personalização, experiência e exclusividade oferecidos em torno do consumo têm ganhado cada vez 

1  Trabalho inscrito para o GT Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2  Júlia Nascimento, Especialista (UP), julia-cns@hotmail.com 
3  Camilo Catto, Doutor (PUC/RS), UTFPR, camilo@utfpr.edu.br.
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mais admiradores. 

Agir com autenticidade e com proximidade do cliente em um mercado plural, conectado e 

exigente tem sido um grande desafio para as organizações e um importante objeto de estudo para os 

estudiosos de marketing. Abrindo mão dos paradigmas tradicionais, sobre estratégias traçadas de 

dentro para fora das empresas, a área tem voltado as atenções para uma nova abordagem a partir da 

década de 90:  a importância dos relacionamentos entre empresa e públicos.  

Da esfera individual à social e organizacional, compreender a comunicação como um 

segmento estratégico de diferenciação, significa o entendimento dos processos de interação, mediação 

e relacionamento. Assim, compreende-se que as organizações são socialmente construídas por meio 

dos relacionamentos sociais, sejam eles interpessoais e interorganizacionais.  

Casali (2004) alimenta a assertiva das organizações como uma realidade social, emergente 

através da comunicação, e contribui para a atenção sobre estudos de comunicação voltados a uma 

abordagem diferenciada da instrumental e administrativa. Torna-se o receptor um participante ativo 

nos processos de comunicação e suas respostas os principais instrumentos a serem analisados em 

organizações geradas pela comunicação.

Assim, busca-se um novo olhar para as relações de consumo por meio de relacionamento e 

processos de interação mais fortes entre organizações e seus consumidores. Sob essa perspectiva, de 

passivos a ativos, os consumidores são a peça chave no processo de atuação e exigem uma nova 

abordagem, com benefícios mútuos, colocando verdadeiramente em exercício o Modelo Simétrico de 

Duas Mãos, de Grunig (1998). Neste caso, especificamente com os consumidores.  

Da igual relação entre organizações e públicos surge a chamada cocriação de valor que vem 

para apresentar ao mercado uma modelagem de relacionamento com os clientes na elaboração de 

produtos e serviços conjuntos. Além de entenderem sobre a organização, os consumidores passam a 

fazer parte da rotina organizacional, compartilhando seus valores com as empresas e permitindo que 

o contrário seja recíproco. Apresentar os conceitos sobre comunicação, relacionamento, cocriação de

valor e propor uma modelagem de utilização organizacional conforme os autores Prahalad e

Ramaswamy (2004), compõe a proposta deste trabalho.  

Na metodologia, optou-se por um estudo de exploração bibliográfica buscando-se o 

aprofundamento necessário para compreensão dos temas “comunicação”, “relacionamento” e 

“cocriação de valor”, discutindo e apontando os estudos de autores da área. 

2. A COMUNICAÇÃO E O RELACIONAMENTO INTRÍNSECOS À ORGANIZAÇÃO
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Os estudos organizacionais, principalmente os interpretativos na área de comunicação 

organizacional, imputem à comunicação um valor bastante amplo e alguns chegam a colocar as 

organizações como uma construção gerada por meio da comunicação. Para Cooren e Taylor (1997, 

p. 222), “comunicação como mediação não tem propriedades organizacionais, mas organizativas

(organizing)”. Para os autores, o adjetivo organizacional denota um relacionamento causal ligando a 

organização com a comunicação. Um conceito rejeitado pelos autores. “Quando organizativo 

(organizing) é usado como um adjetivo, em contraste, precisa ser entendido como um efeito gerado 

pela comunicação. Reduzindo de forma nominal, ‘organização’, é simplesmente o resultado de um 

processo de mediação, uma construção textual gerada na comunicação” (Cooren e Taylor, 1997, p. 

222).  

Assim, as organizações são entendidas como espaços de conversações, que se originam por 

meio das mediações e relacionamentos que fazem parte desses espaços. Sob essa ótica as 

organizações são socialmente construídas e legitimadas por meio dos relacionamentos que constroem.  

Nesse sentido, é que o relacionamento ocasionado por meio dessas mediações se torna fator 

fundamental para o entendimento e a compreensão das organizações e da comunicação “nas” e “das” 

organizações. “A existência de toda organização social humana caracteriza-se tanto por ser 

condicionada a comunicação, como por ser uma estrutura na qual a comunicação ocorre. As 

organizações não apenas constituem-se através da comunicação, mas também se expressam em 

comunicação” (Casali, 2004, p. 8).

Casali (2004, p. 7) ainda ressalta a importância da linguagem nesses processos de mediação. 

Para a autora,  

A ênfase na linguagem não é a única característica que aproxima a noção de “comunicação 
como organização” do paradigma interpretativo. Outras abordagens que utilizam uma visão 
holística das organizações, aonde a comunicação é um processo constitutivo, incluem 
exemplos de pesquisa em discurso organizacional, cultura organizacional, administração de 
significados, retórica e narrativa, fases do processo de decisão, processo organizacional, entre 
outros. Todos esses projetos compartilham uma atitude construtivista-interacionista, a qual 
expressa o caráter constitutivo da comunicação por meio de interações, os quais por sua vez 
são mediados pela linguagem e permeados pela cultura.     

E complementa, “o mundo social é percebido como interativo, dinâmico e emergente (assim 

como as organizações) e esta é a proposição de base da noção de “comunicação como organização”. 

Esta noção concebe a organização como uma realidade social que emerge através da comunicação” 

(Casali, 2004, p. 7).  
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interunidades, interorganizacional, organizacional-ambiental. No nível interpessoal se destaca o 

processo perceptivo e a interpretação que é dada pelo receptor à mensagem emitida. No nível 

interunitário a comunicação pode ser vertical – ascendente e descendente – e horizontal. Nos últimos 

dois níveis se destacam a tentativa de legitimação da organização perante seus públicos e o ambiente 

que moldará a comunicação da organização de acordo com fatores de concorrência, tecnológicos, 

demográficos, econômicos, naturais, político-legais e socioculturais.     

Com a evolução das pesquisas no campo da ciência da comunicação estes modelos foram 

aprimorados e originaram novos avanços na área. A tecnologia e a criação de novas formas de 

comunicação também foram incorporadas, tornando o processo de comunicação muito mais 

dinâmico, em que novos atores, novos meios e novas definições entram constantemente em tona 

(Hall, 1984).  

Além disso, o antes denominado receptor se tornou participante ativo nos novos modelos do 

processo de comunicação e a sua resposta representa uma das principais funções da comunicação.  

Assim, as novas perspectivas para os estudos sobre os processos de comunicação e 

relacionamento não só revelam a comunicação como um processo não linear, como impõe a esses 

processos uma análise de interpretação e, assim, uma análise cognitiva, daqueles que estão recebendo 

as informações por meio da mensagem. Essa mensagem, de acordo com os estudos de Cooren e 

Taylor (1997) são as mediações que dão origem às organizações e dão sentido (sensemaking) aos 

processos negociados, em um espaço político (Simões, 1984). 

Diante desta perspectiva, a questão da interpretação e da recepção da informação é fator 

preponderante e a geração de conhecimento e criação de normas e aspectos culturais advém do 

relacionamento e da mediação proporcionadas pela comunicação.  

Vale ressaltar que esse processo de mediação e relacionamento é compartilhado por meio da 

linguagem e assim, objetivado num meio social, percebido pelos indivíduos que formam esse sistema 

social e integram todo o processo de comunicação. 

A perspectiva do relacionamento analisada sob a ótica da comunicação organizacional impõe 

aos processos de interação e mediação a grande responsabilidade pela formação da própria 

organização e consequentemente de sua cultura, identidade e imagem. Sendo assim, é a partir dos 

relacionamentos que as organizações são socialmente construídas. Interações interpessoais, entre 

pessoas e organizações e interorganizacionais em espaços que dão sentido às ações e decisões que 

são tomadas são os fatores que também organizam e legitimam esses espaços e impõem também aos 

estudos sobre consumo uma abordagem diferenciada daquela meramente instrumental e 

administrativa.  
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estudos sobre consumo uma abordagem diferenciada daquela meramente instrumental e 

administrativa.  

Nesse sentido, os consumidores deixam de ser um (público) alvo para as empresas e passam 

a ser agentes ativos nas tomadas de decisões organizacionais e na definição do portfólio de produtos 

e serviços a serem ofertados ao mercado. Os processos de comunicação e o conseqüente 

relacionamento que eles acarretam são aspectos de gestão, não estratégica, mas política, que 

interferem na legitimidade da organização e na formação de sua identidade e sentidos que produzem 

em seus consumidores e públicos de interesse.  

A abordagem dos estudos sobre o consumo sob essa ótica foge totalmente de uma abordagem 

linear e coloca o relacionamento como algo intrínseco a qualquer processo de gestão e de 

administração de uma organização. Essa perspectiva é também abordada por IANHEZ (2006, p. 181) 

A administração das organizações é, na sua essência, uma ampla gama de relações entre as 
pessoas. Relações entre as pessoas são fundamentadas na comunicação. Ela é a busca da 
compreensão e da harmonia, a necessidade de compreender o que os outros querem e de fazer 
saber aos outros o que queremos, para que sejam atingidos objetivos e harmonizados 
interesses coletivos e individuais. Podemos afirmar que a comunicação é o fundamento da 
administração.  

Tomado como um fator primordial para a própria legitimidade da organização o 

relacionamento se torna um valor e o consumo não mais uma simples troca entre uma empresa e seus 

clientes, mas sim um vínculo de compartilhamento de percepções, identidades e significados.  

3. DO RELACIONAMENTO PARA A COCRIAÇÃO

A criação de valor entre organizações e consumidores é um assunto antigo para os estudos de 

relacionamento. Empresas tradicionais, instaladas em um cenário econômico anterior ao atual, já 

buscavam entregar valores aos clientes e, para isso, estabeleciam “pontos de contato” com a cadeia 

de fornecedores, parceiros, funcionários e clientes finais.  Entretanto estes pontos de contato eram 

escassos e breves, e apenas simples etapas na perspectiva empresarial. 

Os clientes não participam no design de produtos e serviços. São unicamente apresentados 
com um design oferecido pela empresa. Os clientes não vendem esta oferta, a empresa é 
quem vende para eles. Para os autores, este paradigma tradicional da empresa centrada nela 
mesma atendeu o mercado por muitos anos, mas rapidamente se tornou obsoleta. 
(RAMASWAMY e GOUILLART ,2010, p. 60). 

A mesma análise de obsolescência sobre as empresas que constroem seus produtos e os 

entregam prontos aos clientes permitiu que Prahalad e Ramaswamy (2004) trouxessem como 

proposta alternativa o consumer-to-business-to-consumer (C2B2C). Para os autores, este novo 

interunidades, interorganizacional, organizacional-ambiental. No nível interpessoal se destaca o 

processo perceptivo e a interpretação que é dada pelo receptor à mensagem emitida. No nível 

interunitário a comunicação pode ser vertical – ascendente e descendente – e horizontal. Nos últimos 

dois níveis se destacam a tentativa de legitimação da organização perante seus públicos e o ambiente 

que moldará a comunicação da organização de acordo com fatores de concorrência, tecnológicos, 

demográficos, econômicos, naturais, político-legais e socioculturais.     

Com a evolução das pesquisas no campo da ciência da comunicação estes modelos foram 

aprimorados e originaram novos avanços na área. A tecnologia e a criação de novas formas de 

comunicação também foram incorporadas, tornando o processo de comunicação muito mais 

dinâmico, em que novos atores, novos meios e novas definições entram constantemente em tona 

(Hall, 1984).  

Além disso, o antes denominado receptor se tornou participante ativo nos novos modelos do 

processo de comunicação e a sua resposta representa uma das principais funções da comunicação.  

Assim, as novas perspectivas para os estudos sobre os processos de comunicação e 

relacionamento não só revelam a comunicação como um processo não linear, como impõe a esses 

processos uma análise de interpretação e, assim, uma análise cognitiva, daqueles que estão recebendo 

as informações por meio da mensagem. Essa mensagem, de acordo com os estudos de Cooren e 
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preponderante e a geração de conhecimento e criação de normas e aspectos culturais advém do 
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A perspectiva do relacionamento analisada sob a ótica da comunicação organizacional impõe 

aos processos de interação e mediação a grande responsabilidade pela formação da própria 

organização e consequentemente de sua cultura, identidade e imagem. Sendo assim, é a partir dos 

relacionamentos que as organizações são socialmente construídas. Interações interpessoais, entre 

pessoas e organizações e interorganizacionais em espaços que dão sentido às ações e decisões que 

são tomadas são os fatores que também organizam e legitimam esses espaços e impõem também aos 

estudos sobre consumo uma abordagem diferenciada daquela meramente instrumental e 

administrativa.  
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modelo de empresa reúne características de organizações antigas e tradicionais citadas por 

Ramaswamy e Gouillart (2010) principalmente com as novas empresas “ponto com”, surgidas para 

prioridade online e que, entre seus atributos, trazem os clientes no centro da criação. Conforme 

apresenta Trocolli (2009) 

Neste novo paradigma, a empresa e o cliente criariam valor conjuntamente nos chamados 
“pontos de interação”, momentos e locais onde a experiência de cocriação ocorre, com os 
clientes exercendo suas escolhas e o valor sendo criado em conjunto. Ou seja, é eliminado o 
conceito tradicional de que as empresas pensam e agem unilateralmente. No caso, o papel do 
cliente passa a ser fundamental nesta criação de valor, conforme deixa de ser um ente isolado 
e passivo para tornar-se conectado e ativo, características que trazem impactos diversos. 
(TROCCOLI, 2009, p. 11). 

O surgimento deste novo modelo de organização consumer-to-business-to-consumer

(C2B2C), citado por Trocolli (2009), que se harmoniza com a descrição de brand driven innovation 

(BDI), de Jokowiski (2015), e que traz o marketing de relacionamento como norteador de atitudes, 

faz refletir sobre uma mudança na concepção de valor, com públicos que deixam de lado a passividade 

para assumir o papel primordial, ao centro da criação. Ao cocriarem junto com a empresa, os 

consumidores imprimem seus desejos, necessidades, expectativas e compartilham valores logo no 

processo de formatação de bens e serviços. Uma vez que não se pode presumir o nível de engajamento 

dos clientes as organizações devem dar a eles tanto quanto for possível, possibilidades de escolha e 

flexibilidade em relação aos canais de distribuição e comunicação e ao projeto de produtos (Moraes 

e Manzini, 2009). 

A complexidade do conceito de valor, tema central para a cocriação, requer identificar como 

proporcionar um valor superior para o cliente e se torna um desafio mesmo nos tempos atuais. A 

bibliografia em torno do tema é vasta e concordam que o valor percebido pelo cliente é a diferença 

entre a avaliação que ele faz de todos os benefícios e custos relativos a um produto e as alternativas 

percebidas. Diz Catto (2015, p. 112) “Dentre os benefícios, devem ser englobados, além do valor 

monetário, benefícios econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de um produto 

ou serviço”.

Para uma empresa maximizar seu lucro, ela deve continuamente oferecer valor superior aos 

seus clientes. Contudo a criação de valores superiores só é alcançada quando a organização é 

orientada para o consumidor, para o mercado e coordenada interfuncionalmente, em igual 

importância (SARACENI, 2015, apud NARVER e SLATER SARACENI, p. 45). 

O conceito de valor é dinâmico e pode ser ampliado em cinco noções distintas: 
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Para uma empresa maximizar seu lucro, ela deve continuamente oferecer valor superior aos 

seus clientes. Contudo a criação de valores superiores só é alcançada quando a organização é 

orientada para o consumidor, para o mercado e coordenada interfuncionalmente, em igual 

importância (SARACENI, 2015, apud NARVER e SLATER SARACENI, p. 45). 

O conceito de valor é dinâmico e pode ser ampliado em cinco noções distintas: 

Valor líquido: é o equilíbrio da relação entre benefícios e sacrifícios percebidos, os quais 
podem ser considerados como práticos-cognitivos e/ou sensoriais afetivos. Valor derivado: 
resulta da experiência de consumo, independentemente do sacrifico e está associado aos 
benefícios percebidos pelo cliente, na equação de valor líquido. Valor de marketing: refere-
se aos atributos/características/qualidade do produto, sob a ótica da empresa. 
Valor de venda: está associado ao sacrifício e é determinado pelo preço mais baixo em 
relação às ofertas do concorrente. Valor racional: diz respeito ao “preço justo”, resultado da 
comparação do preço proposto pela oferta comparativamente a um preço de referência. 
(SARACENI, 2015, apud WOODALL, p. 47). 

Valor e compartilhamento são considerados sinônimos em uma ótica na qual verifica-se que 

a efetividade a respeito da entrega de valores prontos é insignificante quando comparada com criações 

compartilhadas e múltiplas visões. É plausível dizer que ao cocriarem com seus públicos, as 

organizações aumentam o relacionamento com o consumidor, por consequência seu entendimento 

sobre quem irá usufruir da oferta aumenta e a possibilidade de assertividade e fidelização se torna 

maior.  

Ao verificar o conceito de valor para o marketing que, de acordo com Saraceni (2015), é o 

conjunto dos benefícios e custos tangíveis e intangíveis percebidos pelo consumidor e que pode ser 

visto como a harmonia entre qualidade, serviço e preço, torna-se a cocriação uma ferramenta 

competitiva imprescindível para a criação de valores compartilhados entre organizações e seus 

públicos. 

Criar a cultura de compartilhamento de valores com os clientes, permite que as organizações 
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SMITH, 2011, p.  68). 

Sobre o conceito de cocriação e a postura das organizações voltadas aos clientes, vale dizer 
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FIGURA 01 – O QUE NÃO É E O QUE É COCRIAÇÃO 
FONTE: TROCOLLI (2009) 

Compreendido a importância da teoria que embasa a cocriação como mais uma maneira de 

promover o relacionamento para a criação de valores compartilhados, indispensável no mercado 

atual, Prahalad; Ramaswamy (2004) apresenta uma modelagem para administração do processo, com 

elementos repaginados, anteriormente vistos de forma unilateral pelas empresas, mas que agora 

necessitam de pontos de interação entre organizações e clientes. 

3.1 Aplicabilidade da cocriação na relação e criação de valores entre organizações e o público 

consumidor

Propor uma possível modelagem para que as organizações se utilizem da cocriação para geração 

de valores compartilhados, significa não apenas trocar informações e incentivar o marketing de 

relacionamento. Antecipadamente a cultura organizacional deve estar aberta ao cenário externo, 

assim como as organizações devem conhecer seus consumidores a fim de traçar estratégias sobre 

como poderão interferir de fato nas tomadas de decisões empresariais.  

Por isso, é importante continuar a desenvolver estudos sobre o consumo, com ênfase nas 

abordagens não apenas focadas nos consumidores, mas sim como um campo onde o consumidor não 

pode ser visto apenas como um comprador, mas como integrante da organização, assim como sobre 
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de valores compartilhados, significa não apenas trocar informações e incentivar o marketing de 

relacionamento. Antecipadamente a cultura organizacional deve estar aberta ao cenário externo, 

assim como as organizações devem conhecer seus consumidores a fim de traçar estratégias sobre 

como poderão interferir de fato nas tomadas de decisões empresariais.  

Por isso, é importante continuar a desenvolver estudos sobre o consumo, com ênfase nas 

abordagens não apenas focadas nos consumidores, mas sim como um campo onde o consumidor não 

pode ser visto apenas como um comprador, mas como integrante da organização, assim como sobre 

os estudos de relacionamento e marketing de relacionamento e serviços que são grandes aliados na 

elaboração de uma atmosfera empresarial compartilhada. Com a utilização desses conceitos, é 

possível verificar agora a modelagem de Prahalad; Ramaswamy (2004) para a cocriação de valor. 

Neste sentido, a cocriação como mais uma ação dentro do campo de estudos de 

relacionamento e consumo seria mais uma forma de percepção de como a sociedade produz a si 

própria e os estudiosos, como analistas da sociedade, nada mais são do que elementos do laboratório 

questionando o local mesmo onde estão inseridos (LATOUR, 2007). 

Bordieu, Chamboredon e Passeron (2004) desenvolvem a noção de campo científico. Para 

eles é um espaço social estruturado, onde estão presentes forças dominantes e aqueles que são 

dominados. É no campo que se trava a disputa por legitimidade e autoridade, principalmente, a 

científica. Assim, o campo dos estudos de relacionamento e consumo pode ser entendido de forma 

mais ampla e organizacional. Assim, o que se torna necessário não é “inchar” o campo, ou fazer surgir 

estudos e núcleos, mas sim encontrar dentro deste conjunto de núcleos outras formas de perceber a 

sociedade na tentativa de compreender comportamentos e hábitos que integrem ainda mais 

organizações e seus públicos (alvo).  

Baseados no conceito C2B2C, já citado anteriormente, os autores propõem uma mudança da 

visão tradicional de valor e de sua criação, na qual o consumidor passa a ser de fundamental 

importância, com participação ativa no processo de criação de valor para produtos e serviços. 

Diálogo, acesso, transparência e avaliação de risco são os fatores que de acordo com Prahalad; 

Ramaswamy (2004) devem criar os pontos de interação com os clientes. Costa e Martins (2012) 

explicam que os “pontos de interação” são onde ocorrem a cocriação de valor por meio das escolhas 

feitas pelos consumidores em conjunto com a empresa. 

O Diálogo - definido como interatividade, engajamento profundo, propensão bilateral à ação 

- é a compreensão empática trazida pela experiência daquilo que os clientes experimentam. É o

aprendizado compartilhado e a comunicação entre dois solucionadores de problemas com status 

iguais. Como contra-exemplos temos a teimosia de diversas empresas brasileiras em não buscarem a 

melhoria em seus atendimentos pós-venda que tanto aplaca a ira dos consumidores frustrados. Além 

disso, seria uma forma de melhorar sua imagem frente ao grande público.  

Enquanto o foco tradicional das empresas era criar e transferir a propriedade de produtos aos 

clientes, a meta dos clientes é, cada vez mais, terem acesso a experiências, e não obrigatoriamente à 

propriedade de algo. Não possuir o bem não necessariamente impede experimentá-lo, ou seja, a noção 

de acesso deve ser separada da noção de propriedade (ex.: o leasing de automóveis implicando acesso 

a um estilo de vida sem o comprometimento financeiro da aquisição, e os cyber cafés possibilitando 

acesso à web àqueles que não dispõem de poder de compra para adquirirem um computador). 
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A transparência nos remete ao rápido desaparecimento da assimetria de informação entre 

clientes e fornecedores de bens e de serviços, que tradicionalmente beneficiou estes últimos. Com 

isto, as empresas devem entender que não mais poderão gerenciar preços, custos e margens de lucro 

à revelia do público, conforme este último adquire acesso a mais informações sobre produtos e 

tecnologias. Como exemplo, temos a capacidade que os clientes atualmente detêm de verificarem os 

melhores preços dos bens e serviços demandados via sites de busca na Internet, checando a veracidade 

das propagandas que teimam em alardear as melhores condições do mercado. 

Por fim, a avaliação do risco se refere à probabilidade de prejuízo ao cliente, trata-se de 

aspecto baseado no questionamento ao princípio tradicional de que as empresas saberiam, melhor do 

que o cliente, avaliar e administrar os riscos – o que explica por que, em sua comunicação com este 

último, elas tradicionalmente se concentram apenas em mostrar os benefícios dos seus produtos e 

serviços. No novo paradigma, este tipo de avaliação deveria ser compartilhado com os clientes. Como 
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instituições bancárias. Pode-se imaginar que, num esforço para não perderem seus clientes, estas 

buscariam oferecer-lhes benefícios. Isto, em última instância, favoreceria as próprias instituições que 
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Diálogo + Avaliação do risco: Esta associação, de acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004),

faculta o debate e o co-desenvolvimento de escolhas em políticas tanto públicas quanto privadas. O 

caso do movimento anti-tabagista é clássico, com os consumidores desempenhando papel relevante 
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4. CONCLUSÃO

A revisão bibliográfica sobre os conceitos que envolvem o marketing de relacionamento e a 

cocriação, proposta neste trabalho, reflete de forma mais abrangente sobre o modelo organizacional 

contemporâneo. A abertura das empresas para o cenário externo e o conhecimento e entendimento 

sobre o público consumidor, fornecedores e aspectos culturais e territoriais é o primeiro passo para 

se pensar sobre as estratégias de relacionamento. Contudo, apesar de ser um ponto crucial, ainda é 

um grande desafio para as organizações.  

Discorrer sobre a mudança da cultura organizacional, envolve desde estratégias de produção 

até a visão por parte dos colaboradores internos. Isso porque o relacionamento e, principalmente, a 

cocriação de valor, trazem entre suas propostas a construção conjunta de novos produtos e serviços 

com o público. Ou seja, a intenção é trazer membros da sociedade para compartilharem ideias e 

concepções sobre determinado tema. 

A cocriação também exige investimentos direcionados as áreas de comunicação e marketing, 

e uma forma de pensar que abre mão do foco apenas no resultado final de vendas, mas se preocupa 

com os processos. Neste cenário o lucro é visto como consequência de um processo de produção bem 

elaborado. Assim como afirma Jokowiski (2015), empresas que conseguem colocar em prática uma 

filosofia de relacionamento ainda são consideradas inovadoras – mesmo que este número esteja 

crescendo.  

Ainda sobre a cocriação se fez necessário compreender que o termo apresenta como 

possibilidade a interação entre mercado e sociedade. Ao invés de propostas prontas, as empresas 

compartilham seus valores com o público e, em contrapartida, conseguem perceber com mais 

facilidade as idiossincrasias, necessidades e expectativas dos consumidores. A intenção é diminuir a 

possibilidade de uma rejeição em torno de uma oferta. Além disso, conforme colocado no decorrer 

do trabalho, agregar novas ideias permite às organizações darem vida a ideias exclusivas, inéditas e 

originais – conceitos de destaque no mercado atual.  

Desta forma, entende-se que os consumidores são peças centrais nas organizações e não 

podem ser desconsiderados. Empresas que desejam se manter no mercado, devem estar ao lado de 

seus clientes e não mais à frente. Isso envolve condutas éticas e benefício mútuo. A questão que 

permanece é até que ponto as organizações estão prontas para começarem a cocriar.  

5. REFERÊNCIAS
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COMUNICAÇÃO INTERNA E TV CORPORATIVA: EM ESTUDO DE CASO EM UMA 
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RESUMO 

Atualmente as empresas, sejam elas de quais quer setores, dispõem de canais de 
comunicação internos para falar com seus colaboradores, muitas delas, médias e grandes 
empresas, já utilizam alguns canais que possibilitam um diferencial na hora de se comunicar, 
como exemplo a TV corporativa. Este estudo busca compreender o que é uma 
comunicação interna e entender os canais internos de comunicação de uma empresa de 
distribuição de energia elétrica no sudoeste do país. Abordou-se como são desenvolvidos 
seus canais internos de comunicação e investigou-se a visão dos colaboradores acerca 
destas ferramentas. Buscando avaliar a possibilidade de implantação de um novo canal 
interno, uma TV corporativa, por meio de uma pesquisa qualitativa com os colaboradores e 
uma entrevista semi estruturada com o gestor de comunicação da empresa estudada.
Como resultado compreendemos melhor a efetividade, transparência e aceitação dos 
canais de comunicação pelos seus colaboradores da empresa, além de verificar adesão 
sobre à ideia de uma TV corporativa como fonte de informação por parte dos mesmos.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Organizacional; Canais Internos de Comunicação; TV 
Corporativa. 

1. INTRODUÇÃO

O ímpeto processo transacional pelo qual as organizações passam, principalmente 
após o advento da internet vem causando mudanças profundas. Nas empresas isso ocorre 
em diversas áreas, inclusive no setor de comunicação.  

No início quando se falava em comunicação institucional, resumia-se em publicações 
e veiculações de boletins, jornais e revistas para os colaboradores (NASSAR, 2007). O que 
antes parecia simples, ter alguns canais internos de comunicação visando única e 
exclusivamente a transmissão de informação, hoje se tornou uma estrutura estratégica, 
capaz de engajar os colaboradores, influenciando diretamente na cultura interna e nos 
resultados para a empresa.   

Por conseguinte, compreender os canais internos de comunicação é um passo que 
permite realinhar o planejamento e possibilitar um melhor desempenho da equipe, 
consequentemente, evoluindo a própria empresa.

No caso da distribuidora de energia elétrica, que atua nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Paraná, objeto deste estudo, se torna necessário compreender melhor seus 
canais internos de comunicação e entender a visão de seus colaboradores sobre os atuais 
canais, além de visualizar a possibilidade de implantação de um canal de TV corporativa. 
Amplamente utilizada por empresas em todo país, a TV corporativa, que tem o advento do 
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áudio visual, permite maior compreensão de conteúdo, por meio de métodos e técnicas. A 
linguagem usada atrai mais a atenção do interlocutor, fascinando o público-alvo, permitindo 
mais o entendimento da mensagem (ALVES; FONTOURA; ANTONIUTTI, 2008). 

Esta pesquisa tem a finalidade de compreender como é o processo de comunicação 
interna em uma empresa de distribuição de energia elétrica, seus canais internos e também 
entender a visão de seus colaboradores sobre estes canais de comunicação suas, além de 
suas opiniões sobre a possibilidade de implantação de uma TV corporativa. A ideia é avaliar 
a opinião do gestor de comunicação da empresa e também, descobrir a opinião dos 
colaboradores através de uma pesquisa quantitativa permitindo potencializar a eficácia dos 
canais internos, melhorando o engajamento e potencializando os resultados da 
organização.  

2. COMUNICAÇÃO INTERNA

Para aprofundar este estudo é necessário permear melhor a comunicação 
organizacional. Deste modo, foi necessário resgatar a teoria de modo que possamos 
analisar com propriedade o case da empresa de distribuição de energia elétrica. 

A comunicação é uma ação conjunta de intenções, recursos, canais e formas (REGO, 
1986), e para utilizar destas características é necessário compreendê-la e ajusta-la às 
mudanças e realidade do ambiente empresarial, distanciando assim da definição com base 
em um dicionário (NASSAR, 2004).

Complementarmente, a comunicação é: 
A troca de entendimento e sentimento, e ninguém entende outra pessoa sem 
considerar além das palavras, as emoções e a situação em que fazemos a tentativa 
de tornar comuns conhecimentos, ideias, instruções ou qualquer outra mensagem, 
seja ela verbal, escrita ou corporal. (MATOS, 2010, p. 24). 

Para o profissional que atua nesta área as solicitações são as mais diversas, tanto 
que, segundo Nassar (2006), o comunicador deve ser mestiço, absorvendo das mais 
diversas fontes teóricas, sempre buscando novos conhecimentos que agreguem valor aos 
trabalhos desenvolvidos, permeando os mais diversos campos, dentre eles os da política, 
da psicologia, da psicanálise, da antropologia, da literatura, da matemática, da física, enfim, 
segundo o autor, um curioso nato, que sempre busca algo novo.  

Esta tendência interdisciplinar, é algo novo, tanto é que as grades curriculares dos 
cursos de ensino superior vem se ajustando, mesmo que timidamente. Esta atual 
característica da área demonstra uma amplidão multidisciplinar, sendo necessário seu 
entendimento, o que guia os profissionais a resultados tangíveis e robustos (BUENO, 2003).
Esta nova fase da comunicação ganha estudos teóricos mais fortes e a prática permeada 
nas várias faces, dando à ela o título de inteligência empresarial, desenvolvendo os 
conceitos e estudos sobre a mesma, se tornando uma área estratégica. 

Tal processo redireciona a área de comunicação para o foco na estratégia 
empresarial. Devido a globalização uma gama de informações se multiplica assim como a 
interação entre as pessoas, quem antes não tinham voz ativa, agora veem-se conversando, 
impulsionando, e até mesmo destruindo a imagem de organizações. 

A palavra ‘estratégica’ é frequentemente atrelada à importância que a comunicação 
passou a ter dentro das empresas (MATOS, 2010). Denotando um setor capaz de guiar os 
problemas organizacionais à soluções eficazes. Bueno (2009) diz que um ambiente 
desordeiro, sem planejamento não sustenta a comunicação estratégica, lembrando que as 
organizações só conseguem mantê-la em um ambiente propício. 

Como explica Kunsch (1997), apesar de se tornar uma área estratégica, a 
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comunicação empresarial tem demandas distribuídas em três principais níveis: 
comunicação institucional, comunicação mercadológica e comunicação interna, embora se 
combinem nas táticas para chegar a objetivos comuns, estas três partes formam o eixo da 
comunicação empresarial.  

Comunicação institucional pressupõe o relacionamento entre a empresa e seus 
públicos, sejam eles internos ou externos. Uma de suas principais características é criar e 
manter relações saudáveis com os mesmos, difundindo os pontos positivos da organização, 
criando valor à organização. Rego explica que (1986, p.119): 

Internamente, por exemplo as publicações fortalecem o espírito de solidariedade e 
promovem certos ideais (estímulo, companheirismo, ensinamento, dedicação etc.). 
Externamente as publicações projetam a boa imagem da empresa, mostrando sua 
organização, seus produtos, sua qualidade, suas técnicas. 

Isso possibilita transparência, que é um dos pilares da comunicação eficaz. A 
comunicação cria valor à marca. Uma vez o público interno engajado e munido de 
informações, o externo recebe melhor tal comunicação, entendendo sua dimensão, 
uniformidade e importância. Rego (1986, p. 119) explica também que “externamente, as 
publicações projetam a boa imagem da empresa, mostrando sua organização, seus 
produtos, sua qualidade, suas técnicas.” O autor explica que este setor combate a 
impressão de inexistência em um mercado cheio de outros estímulos comunicacionais. 

A mercadológica possuí um tom comunicativo mais persuasivo, cujo foco é vender o 
produto da organização, descrevendo o seu diferencial, sua significância e relevância. 
Galindo (1986, p. 37) explica que: 

Comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do plano 
mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma mensagem persuasiva 
elaborada a partir do quadro sociocultural do consumidor-alvo e dos canais que lhe 
servem de acesso, utilizando-se das mais variadas formas para atingir os objetivos 
sistematizados no plano. 

Pode-se resumir a comunicação mercadológica como “aquela projetada para ser 
persuasiva, para conseguir um efeito calculado nas atitudes e/ou no comportamento do 
público visado" (PINHO, 2001, p. 39). 

Já a comunicação interna transmite informações específicas para seus 
colaboradores, cabendo a empresa decidir qual informação é relevante para este público e 
qual melhor veículo para garantir tal sucesso.  

A organização deve estabelecer uma parceria não somente com os clientes, mas 
também com seus colaboradores, no intuito de torná-los mais conscientes a respeito 
de sua posição e da importância do cliente, melhorando, desta forma, a qualidade 
dos serviços prestados e/ou produtos (MENDONÇA, 2012, p.169). 
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seu discurso, sendo fundamental para edificar a cultura organizacional, Lito (1997) defende 
que desta forma a organização evolui. Marchiori (2010, p. 148) cita essa importante 
interação explicando que “é preciso visualizar a comunicação como um processo, como 
uma perspectiva de maior desenvolvimento, como algo que gera conhecimento para as 
pessoas, que modifica estruturas e comportamentos”. Para que isso se concretize é 
necessário planejar as estratégias da área, garantindo redução dos riscos e potencialização 
das ações trazendo resultados pertinentes às organizações. 

Planejamento é um conjunto de atividades e providências que devem ser tomadas 
com a finalidade de alcançar um objetivo. Deve-se considerar no planejamento as 
constantes mudanças ambientais, a fim de assegurar os objetivos financeiros de 
uma organização (LUPETTI, 2000, pg. 81) 

Assim o planejamento de comunicação interna nas empresas deve respeitar as 
características internas e externas, diagnosticando as ameaças e oportunidades, pontos 
fortes e fracos, definindo o perfil da empresa (KUNSCH, 1997). 

O bom planejamento preza pelo uso mais assertivo das ferramenta que uma 
organização dispõe para executar sua comunicação interna. Rego (1986) separa os meios 
de comunicação em dois: os formais e os informais. Os formais são os administrados pela 
empresa: jornais internos, intranet, normas, instruções, e-mail corporativo, etc. Enquanto 
os informais são todo tipo de comunicados não controlados pela empresa, como por 
exemplo as conversas paralelas dentro da empresa ou ainda as redes sociais. 

O nível de transmissão de informação dentro das empresa também possuem suas 
características. Tavares (2005, p. 293) explicam que “seu objetivo maior é fazer circular as 
informações, de forma vertical, da direção para os subordinados, e horizontal, para os 
funcionários do mesmo nível de trabalho”.

Tão importante quanto compreender os níveis de transmissão, a mensagem também 
precisa ser entendida. Uma vez que conhecendo previamente o público interno se torna
mais fácil prever a sensação de quem irá receber a mensagem, Clemen (2005) explica que 
entendendo a mensagem é mais fácil escolher o meio pelo o qual a ela será transmitida. O
mesmo autor defende que o sucesso com foco nos resultados, só se torna possível graças 
as pessoas que executam os processos, e não somente por refinar os processos. 

O próprio canal é capaz de aumentar e efetivar a comunicação. O canal escolhido 
pode facilitar a conversa, promovendo o engajamento do público interno. Clemen (2005)
divide os canais de comunicação internos em dois tipos: os impressos e os virtuais. Para 
os impressos o autor explica que:  

Jornal Interno: material produzido que difundi informações detalhadas tanto da 
organização quanto de assuntos pertinentes aos colaboradores. 

Revista Interna: outro meio para transmissão de informações, porém este fica em 
posse do colaborador, possibilitando que carregue consigo, garantindo o acesso a 
informação. 

Boletim Gerencial: são informativos entregues apenas para pessoas que estão no 
nível gerencial, tais mensagens são consideradas estratégicas e tem como teor a gestão 
que é tida dentro da empresa. 

Jornal Mural: são painéis com informações impressas, parecidos com um quadro de 
avisos, devem ser periodicamente atualizados e instalados em locais de fácil acesso, como 
refeitórios e salas de convivência, por exemplo. 

Informativos dirigidos ou especiais: são materiais, geralmente de divulgação urgente, 
que precisa ser transmitidos para os colaboradores rapidamente por conta de sua 
volatilidade. 

Clemen (2005) define os canais virtuais são canais cujo acesso se dá por meio virtual 
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– microcomputadores, celulares, tablets, etc. onde é possível acessar e pesquisar
informações sobre a empresa, de documentos a notícias. Este tipo de veículo é de acesso
exclusivo dos colaboradores. Os canais virtuais agilizam os processos comunicacionais,
contudo, dependendo da empresa, nem sempre estarão acessíveis a todos os
colaboradores.

Muitos profissionais se questionam sobre quais canais tem um melhor retorno. Não 
é certo afirmar se um canal é mais eficaz que outro mas sim ter em mente que existem 
canais mais adequados para determinado públicos. Existem canais de comunicação interna 
relativamente novos, como o caso da TV corporativa. 

Pensando na multimídia e na facilidade que a tecnologia nos trouxe, a aplicação da 
TV corporativa permitiu atualizações de conteúdo mais rápidos, simultâneos e em larga 
escada, contudo, com valor considerável de investimento.  

2. TV CORPORATIVA

A entrada da TV no Brasil é diretamente ligada à evolução empresarial no quesito 
institucional. As telas começaram a ser utilizadas com outros propósitos, a partir da década 
de 1960, movido pela entrada de multinacionais no país, onde era necessário veicular suas 
propagandas naquele meio de comunicação (Hingst, 2006). 

Em meados de 1980 surgiu o vídeo cassete e a melhoria na transmissão de 
informações. Para Hingst (2006, p. 9): 

Com a evolução tecnológica e a chegada do videocassete e sua facilidade de 
operação, o filme passou a fazer parte da realidade das organizações e os 
conteúdos multiplicados rapidamente, para um maior número de pessoas. 

Nos anos seguintes, entorno de 1990, por conta da evolução tecnológica, no campo 
da geração e transmissão de imagens, as empresas começaram a utilizar a TV para 
gravarem e transmitirem seus eventos, isso graças as unidades móveis, que ficaram mais 
fáceis e acessíveis, que na época era tradicionalmente utilidades pelas transmissões 
televisivas (Hingst, 2006). 

Após inovações por conta da internet, o serviço da TV executiva ficou mais próximo 
das empresas, passando a ser tratada como TV Corporativa. 

A atual era da informação, em que todos estão conectados à rede, ter uma TV como 
fonte de informação, dentro em um ambiente empresarial, chama mais atenção de atenção 
por conta do uso de mais sentidos (audição e visão), possibilitando prender a atenção dos 
colaboradores. 

Som, cor, dinâmica das imagens, a tela grande – hoje LCP e plasma – e o som 
envolvente fazem o telespectador ficar preso à programação [...], os comerciais são 
ótimos para demonstrar ou criar força para um produto ou marca, pois o elo 
emocional da televisão com o consumidor é realmente íntimo (CESAR, 2008, p.16). 

Tais características demonstram a importância deste tipo de canal interno, sendo 
capaz de envolver o colaborador com a mensagem e consequentemente com a 
organização. Silva (2015) explica que dentro das empresas, as TV corporativas surgem 
como ferramenta que encurta distâncias.  

A TV corporativa surgiu de modo aplicado no Brasil, a partir de 1995, na Companhia 
Siderúrgica Paulista (Cosipa), após um período institucional turbulento, devido ao processo 
de privatização da empresa. A ferramenta mostrou-se, na época, um sucesso como canal 
interno de comunicação (SILVA, 2015). A partir disso empresas passaram a usar esta 
ferramenta com o intuito de sanar seus problemas de comunicação internos, ou até mesmo 
melhorar sua comunicação com seus colaboradores.  

seu discurso, sendo fundamental para edificar a cultura organizacional, Lito (1997) defende 
que desta forma a organização evolui. Marchiori (2010, p. 148) cita essa importante 
interação explicando que “é preciso visualizar a comunicação como um processo, como 
uma perspectiva de maior desenvolvimento, como algo que gera conhecimento para as 
pessoas, que modifica estruturas e comportamentos”. Para que isso se concretize é 
necessário planejar as estratégias da área, garantindo redução dos riscos e potencialização 
das ações trazendo resultados pertinentes às organizações. 

Planejamento é um conjunto de atividades e providências que devem ser tomadas 
com a finalidade de alcançar um objetivo. Deve-se considerar no planejamento as 
constantes mudanças ambientais, a fim de assegurar os objetivos financeiros de 
uma organização (LUPETTI, 2000, pg. 81) 

Assim o planejamento de comunicação interna nas empresas deve respeitar as 
características internas e externas, diagnosticando as ameaças e oportunidades, pontos 
fortes e fracos, definindo o perfil da empresa (KUNSCH, 1997). 

O bom planejamento preza pelo uso mais assertivo das ferramenta que uma 
organização dispõe para executar sua comunicação interna. Rego (1986) separa os meios 
de comunicação em dois: os formais e os informais. Os formais são os administrados pela 
empresa: jornais internos, intranet, normas, instruções, e-mail corporativo, etc. Enquanto 
os informais são todo tipo de comunicados não controlados pela empresa, como por 
exemplo as conversas paralelas dentro da empresa ou ainda as redes sociais. 

O nível de transmissão de informação dentro das empresa também possuem suas 
características. Tavares (2005, p. 293) explicam que “seu objetivo maior é fazer circular as 
informações, de forma vertical, da direção para os subordinados, e horizontal, para os 
funcionários do mesmo nível de trabalho”.

Tão importante quanto compreender os níveis de transmissão, a mensagem também 
precisa ser entendida. Uma vez que conhecendo previamente o público interno se torna
mais fácil prever a sensação de quem irá receber a mensagem, Clemen (2005) explica que 
entendendo a mensagem é mais fácil escolher o meio pelo o qual a ela será transmitida. O
mesmo autor defende que o sucesso com foco nos resultados, só se torna possível graças 
as pessoas que executam os processos, e não somente por refinar os processos. 

O próprio canal é capaz de aumentar e efetivar a comunicação. O canal escolhido 
pode facilitar a conversa, promovendo o engajamento do público interno. Clemen (2005)
divide os canais de comunicação internos em dois tipos: os impressos e os virtuais. Para 
os impressos o autor explica que:  

Jornal Interno: material produzido que difundi informações detalhadas tanto da 
organização quanto de assuntos pertinentes aos colaboradores. 

Revista Interna: outro meio para transmissão de informações, porém este fica em 
posse do colaborador, possibilitando que carregue consigo, garantindo o acesso a 
informação. 

Boletim Gerencial: são informativos entregues apenas para pessoas que estão no 
nível gerencial, tais mensagens são consideradas estratégicas e tem como teor a gestão 
que é tida dentro da empresa. 

Jornal Mural: são painéis com informações impressas, parecidos com um quadro de 
avisos, devem ser periodicamente atualizados e instalados em locais de fácil acesso, como 
refeitórios e salas de convivência, por exemplo. 

Informativos dirigidos ou especiais: são materiais, geralmente de divulgação urgente, 
que precisa ser transmitidos para os colaboradores rapidamente por conta de sua 
volatilidade. 

Clemen (2005) define os canais virtuais são canais cujo acesso se dá por meio virtual 
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Silva (2015, p. 14) afirma que a produção do conteúdo é tão importante quanto o 
canal em si: 

A tevê corporativa pode ser uma ferramenta de comunicação eficaz em termos 
tecnológicos, mas a produção de conteúdo também precisa estar focada a atender 
os interesses e expectativas da audiência. É preciso repensar a motivação 
emocional que os funcionários obtêm com a tevê corporativa. 

A autora (2015) em seus estudos, mostra a importância da produção de conteúdo 
pertinente ao público alvo, explicando que a implantação da TV corporativa não representa 
por si só o sucesso desta ferramenta. Schacht (2015) complementa este pensamento ao 
dizer que a produção de sentido para o canal é capaz de engajar emocionalmente o
interlocutor se utilizada de modo assertivo. Por isso é importante não só verificar os custos 
da implementação, e sim, entender o que foi dito e a forma como foi construída a mensagem 
na TV corporativa. Além de monitorar a opinião dos colaboradores acerca dos canais 
internos de comunicação.  

3. EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O grupo empresarial estudado atua nos setores de geração, distribuição e 
comercialização de energia elétrica.  

O Grupo controla 13 distribuidoras, localizadas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraíba, 
Sergipe, em uma área de 142.385 km². A empresa está presente em 788 municípios, 
emprega mais de 10 mil colaboradores e atende 6 milhões de unidades consumidoras, o 
que corresponde ao total de 16 milhões de pessoas.   

A Missão do Grupo é “transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em 
novas possibilidades com sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovadoras 
aos clientes, agregando valor aos acionistas e oportunidades aos seus colaboradores.”

O grupo tem como visão ser “até 2020 uma das melhores e mais respeitadas 
empresas de energia elétrica no Brasil, atuando em distribuição, geração, comercialização 
e serviços, reconhecida pela qualidade do serviço aos seus clientes, eficiência nas 
operações e rentabilidade aos acionistas.”

A organização tem seis valores distribuídos em tópicos: 
COMPROMISSO - Hoje e com o futuro - Agimos como cidadãos responsáveis, 
trabalhando para gerar riqueza e priorizando o respeito aos colaboradores, 
investidores, fornecedores e clientes. Antes de tudo, fazemos parte de uma 
comunidade e temos um compromisso com as gerações futuras. É imprescindível 
ter atitudes éticas e prezar a verdade, acima de tudo; 
CLIENTES - Simplificar a vida dos nossos clientes - Servimos a todos com respeito 
e dedicação sempre, construindo relacionamentos atenciosos e duradouros. 
Colocamo-nos no lugar de nossos clientes para entregar soluções ágeis e definitivas, 
que simplifiquem a vida e gerem valor para quem as utiliza; 
PESSOAS - Nossa energia está nas pessoas - Fazemos parte de um time vencedor 
em que podemos realizar, aprender e conquistar juntos. As oportunidades aqui 
dependem principalmente do mérito e do engajamento de cada um. Valorizamos a 
transparência, o trabalho cooperativo e o diálogo aberto e participativo. Se você 
pensa assim, é um dos nossos, queremos muito que você seja feliz aqui; 
RESULTADOS - Superação para atingir resultados - Queremos resultados 
extraordinários que gerem valor para nossos clientes e acionistas. Buscamos 
superar metas para que a empresa esteja entre as melhores do setor em critérios 
de eficiência e serviços aos clientes; 
SEGURANÇA - Em primeiro lugar - Nosso maior valor é a vida. Nos processos e 
atitudes, colocamos em primeiro lugar a saúde e a segurança das pessoas. Agimos 
com disciplina, investimos em prevenção e demandamos de toda a consciência 
permanente para reduzir riscos; 
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Silva (2015, p. 14) afirma que a produção do conteúdo é tão importante quanto o 
canal em si: 

A tevê corporativa pode ser uma ferramenta de comunicação eficaz em termos 
tecnológicos, mas a produção de conteúdo também precisa estar focada a atender 
os interesses e expectativas da audiência. É preciso repensar a motivação 
emocional que os funcionários obtêm com a tevê corporativa. 

A autora (2015) em seus estudos, mostra a importância da produção de conteúdo 
pertinente ao público alvo, explicando que a implantação da TV corporativa não representa 
por si só o sucesso desta ferramenta. Schacht (2015) complementa este pensamento ao 
dizer que a produção de sentido para o canal é capaz de engajar emocionalmente o
interlocutor se utilizada de modo assertivo. Por isso é importante não só verificar os custos 
da implementação, e sim, entender o que foi dito e a forma como foi construída a mensagem 
na TV corporativa. Além de monitorar a opinião dos colaboradores acerca dos canais 
internos de comunicação.  

3. EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O grupo empresarial estudado atua nos setores de geração, distribuição e 
comercialização de energia elétrica.  

O Grupo controla 13 distribuidoras, localizadas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraíba, 
Sergipe, em uma área de 142.385 km². A empresa está presente em 788 municípios, 
emprega mais de 10 mil colaboradores e atende 6 milhões de unidades consumidoras, o 
que corresponde ao total de 16 milhões de pessoas.   

A Missão do Grupo é “transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em 
novas possibilidades com sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovadoras 
aos clientes, agregando valor aos acionistas e oportunidades aos seus colaboradores.”

O grupo tem como visão ser “até 2020 uma das melhores e mais respeitadas 
empresas de energia elétrica no Brasil, atuando em distribuição, geração, comercialização 
e serviços, reconhecida pela qualidade do serviço aos seus clientes, eficiência nas 
operações e rentabilidade aos acionistas.”

A organização tem seis valores distribuídos em tópicos: 
COMPROMISSO - Hoje e com o futuro - Agimos como cidadãos responsáveis, 
trabalhando para gerar riqueza e priorizando o respeito aos colaboradores, 
investidores, fornecedores e clientes. Antes de tudo, fazemos parte de uma 
comunidade e temos um compromisso com as gerações futuras. É imprescindível 
ter atitudes éticas e prezar a verdade, acima de tudo; 
CLIENTES - Simplificar a vida dos nossos clientes - Servimos a todos com respeito 
e dedicação sempre, construindo relacionamentos atenciosos e duradouros. 
Colocamo-nos no lugar de nossos clientes para entregar soluções ágeis e definitivas, 
que simplifiquem a vida e gerem valor para quem as utiliza; 
PESSOAS - Nossa energia está nas pessoas - Fazemos parte de um time vencedor 
em que podemos realizar, aprender e conquistar juntos. As oportunidades aqui 
dependem principalmente do mérito e do engajamento de cada um. Valorizamos a 
transparência, o trabalho cooperativo e o diálogo aberto e participativo. Se você 
pensa assim, é um dos nossos, queremos muito que você seja feliz aqui; 
RESULTADOS - Superação para atingir resultados - Queremos resultados 
extraordinários que gerem valor para nossos clientes e acionistas. Buscamos 
superar metas para que a empresa esteja entre as melhores do setor em critérios 
de eficiência e serviços aos clientes; 
SEGURANÇA - Em primeiro lugar - Nosso maior valor é a vida. Nos processos e 
atitudes, colocamos em primeiro lugar a saúde e a segurança das pessoas. Agimos 
com disciplina, investimos em prevenção e demandamos de toda a consciência 
permanente para reduzir riscos; 

INOVAÇÃO - Para fazer a diferença - Estimulamos a criatividade que gera valor, 
seja para produzir algo completamente novo ou para trazer uma possibilidade de 
melhoria. Observar, questionar e experimentar com responsabilidade fazem parte 
da atitude pró-ativa que nos diferencia. 

Por quesitos técnicos e de tempo tomamos como objeto de estudo apenas uma 
empresa do grupo. A distribuidora de energia estudada atende a 82 cidades da região Sul 
e Sudeste do país, tendo em seu quadro efetivo cerca de 1400 colaboradores. A empresa 
foi comprada em 2014 pelo grupo. O negócio foi aprovado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) no início de 2014 e consolidou o grupo como a sétima maior 
empresa do segmento de distribuição em receita líquida, além da sexta maior em número 
de clientes. 

4. ANALISE DOS DADOS

Esta capítulo analisa os dados da entrevista semiestruturada com o gerente 
de comunicação empresa e a análise da pesquisa quantitativa com seus colaboradores, 
afim de responder os objetivos deste estudo.  

Por determinação da empresa, não pudemos inserir perguntas sobre sexo, idade, 
formação, nem mesmo especificações que ajudem a identificar o colaborador 
posteriormente, como no caso do setor que possui apenas um colaborador. Buscou-se 
entender e comparar a opinião do gerente deem relação a comunicação interna da empresa. 

4.1 GERENCIA E EQUIPE DE COMUNICAÇÃO 

Através de uma pesquisa semi-estruturada buscou-se entender os canais de 
comunicação da empresa. O entrevistado, gerente de Comunicação e Marketing, é o 
responsável pelo setor de comunicação da empresa. Formado em jornalismo, o 
entrevistado já atua na área de comunicação organizacional desde 2007. O gerente explica 
que apesar de ter atuado muito tempo na área corporativa, ele atua na empresa a pouco 
mais de um ano.  

O setor de comunicação composto por cinco colaboradores, o entrevistado, formado 
em jornalismo, três analistas de comunicação, dois deles também formados em jornalismo 
e um em publicidade e propaganda além de um assistente de comunicação, especialista 
em Marketing. Segundo o entrevistado, o setor trabalha da seguinte forma: 

Dois jornalistas cuidam da produção de conteúdo interno e as demandas externas, 
quando o assunto é referente ao serviço de distribuição de energia, assim sempre 
que temos algum transtorno causados pela falta de energia, comunicamos nossos 
clientes através de releases enviados a imprensa e também em comunicados 
veiculados em jornais, rádios ou até carros de som. Já o publicitário cuida da parte 
de criação gráfica de materiais internos, como do jornal interno, ou até mesmo de 
pequenos trabalhos externos, além de ficar responsável juntamente comigo de 
administrar o orçamento do setor, já o analista de Marketing apoia todos os outros 
e também atua com as demandas internas que chegam até nos pelos outros setores, 
de modo mais voltado para a comunicação interna. Mas sempre que possível nos 
auxilia na produção externa também (Entrevistado). 

Apesar de ser um setor enxuto, “preza-se pela alta performance, onde sempre que 
ocorre uma sobrecarga em determinado ponto ou demanda, há uma força tarefa para conter 
ponto de tensão, evitando assim que todos fiquem sobrecarregados” (Entrevistado). 

Silva (2015, p. 14) afirma que a produção do conteúdo é tão importante quanto o 
canal em si: 

A tevê corporativa pode ser uma ferramenta de comunicação eficaz em termos 
tecnológicos, mas a produção de conteúdo também precisa estar focada a atender 
os interesses e expectativas da audiência. É preciso repensar a motivação 
emocional que os funcionários obtêm com a tevê corporativa. 

A autora (2015) em seus estudos, mostra a importância da produção de conteúdo 
pertinente ao público alvo, explicando que a implantação da TV corporativa não representa 
por si só o sucesso desta ferramenta. Schacht (2015) complementa este pensamento ao 
dizer que a produção de sentido para o canal é capaz de engajar emocionalmente o
interlocutor se utilizada de modo assertivo. Por isso é importante não só verificar os custos 
da implementação, e sim, entender o que foi dito e a forma como foi construída a mensagem 
na TV corporativa. Além de monitorar a opinião dos colaboradores acerca dos canais 
internos de comunicação.  

3. EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O grupo empresarial estudado atua nos setores de geração, distribuição e 
comercialização de energia elétrica.  

O Grupo controla 13 distribuidoras, localizadas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraíba, 
Sergipe, em uma área de 142.385 km². A empresa está presente em 788 municípios, 
emprega mais de 10 mil colaboradores e atende 6 milhões de unidades consumidoras, o 
que corresponde ao total de 16 milhões de pessoas.   

A Missão do Grupo é “transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em 
novas possibilidades com sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas inovadoras 
aos clientes, agregando valor aos acionistas e oportunidades aos seus colaboradores.”

O grupo tem como visão ser “até 2020 uma das melhores e mais respeitadas 
empresas de energia elétrica no Brasil, atuando em distribuição, geração, comercialização 
e serviços, reconhecida pela qualidade do serviço aos seus clientes, eficiência nas 
operações e rentabilidade aos acionistas.”

A organização tem seis valores distribuídos em tópicos: 
COMPROMISSO - Hoje e com o futuro - Agimos como cidadãos responsáveis, 
trabalhando para gerar riqueza e priorizando o respeito aos colaboradores, 
investidores, fornecedores e clientes. Antes de tudo, fazemos parte de uma 
comunidade e temos um compromisso com as gerações futuras. É imprescindível 
ter atitudes éticas e prezar a verdade, acima de tudo; 
CLIENTES - Simplificar a vida dos nossos clientes - Servimos a todos com respeito 
e dedicação sempre, construindo relacionamentos atenciosos e duradouros. 
Colocamo-nos no lugar de nossos clientes para entregar soluções ágeis e definitivas, 
que simplifiquem a vida e gerem valor para quem as utiliza; 
PESSOAS - Nossa energia está nas pessoas - Fazemos parte de um time vencedor 
em que podemos realizar, aprender e conquistar juntos. As oportunidades aqui 
dependem principalmente do mérito e do engajamento de cada um. Valorizamos a 
transparência, o trabalho cooperativo e o diálogo aberto e participativo. Se você 
pensa assim, é um dos nossos, queremos muito que você seja feliz aqui; 
RESULTADOS - Superação para atingir resultados - Queremos resultados 
extraordinários que gerem valor para nossos clientes e acionistas. Buscamos 
superar metas para que a empresa esteja entre as melhores do setor em critérios 
de eficiência e serviços aos clientes; 
SEGURANÇA - Em primeiro lugar - Nosso maior valor é a vida. Nos processos e 
atitudes, colocamos em primeiro lugar a saúde e a segurança das pessoas. Agimos 
com disciplina, investimos em prevenção e demandamos de toda a consciência 
permanente para reduzir riscos; 
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4.2 CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Sobre os canais de comunicação o entrevistado explica: 
Nossos canais de comunicação são bem variados, a gente trabalha com canais 
eletrônicos e impressos. O Eletrônico, no caso um que é feito por meio de um e-
mail que é enviado regularmente todas as segundas-feiras, que se chama 
Clique.gente que é enviado para todos os funcionários que possuem conta de e-
mail, onde são reportadas as notícias de relevância da unidade de negócios e 
também do grupo empresarial. Paralelamente, nós temos também o jornal mural, 
que é um impresso, onde estas e outras notícias, que as vezes por questões de 
sazonalidade não tenham tido tempo de entrar na versão de segunda-feira, ou por 
alguma necessidade mais urgente acabe entrando no mural, que fica instalado em 
todas as unidades da empresa como também nos polos, que são bases 
operacionais onde ficam concentradas as equipes de campo, que são os eletricistas 
e técnicos. Temos também uma versão impressa mensal, que é o jornal Notícias, o 
jornal interno. Temos também o Sintonia Gente, que é um canal direcionado para 
os supervisores destas equipes de campo, que realizam a leitura de informações 
que são relevantes para o grupo ou da unidade de negócios para os eletricistas. 
Além disso, temos um informe mais emergencial, que é enviado por e-mail, que se 
chama Inform@. Há também outro meio de comunicação, chamado Clique.Líder, 
que é um material elaborado para todos os líderes do grupo, este é um meio bem 
colaborativo, as unidades contribuem com informações interessantes para todos do 
grupo (Entrevistado). 

Um total de seis canais internos de comunicação citados na entrevista, isso
possibilita a disseminação de informação para os diferentes níveis hierárquicos, sendo 
utilizados e-mails, newsletter, jornal impresso e mural estático. O entrevistado explica 
também é utilizado, de modo não oficial, o canal que são os grupos de Whats App,
destinado aos líderes da empresa. Sempre que precisam de uma comunicação urgente 
eles utilizam este canal:

Temos também o meio de comunicações informal, que surgiu de modo 
despretensioso e a partir dos próprios colaboradores, que são os grupos de Whats 
App, do qual trocamos informações em tempo real com todos os gerentes dos 
setores estratégicos e operacionais da empresa, sempre quando necessário, 
usamos este recurso para transmissão de alguma informação urgente para que seja 
transmitido para os demais colaboradores (Entrevistado). 

As redes de comunicações informais surgem como uma manifestação natural acerca 
do relacionamento de grupos dentro das empresas (CURVELLO, 2012), o que se mostrou 
presente na empresa estudada.  

Como produto final, este sistema de canais de comunicação internos da empresa 
passou por fases de ajustes. O entrevistado diz que isso ocorreu a pouco tempo, no início 
do segundo semestre de 2016. Ele cita que anteriormente: 

Restringíamos aos canais: e-mail Inform@, jornal Notícias e Mural. Após a análise 
da pesquisa, foi identificado que parte das informações não chegavam a todos os 
colaboradores e quando chegavam havia muito atraso. Assim estruturamos o e-mail 
Inform@, que antes era enviado duas vezes ao dia, passou a ser utilizado apenas 
para comunicados extremamente importantes e que não podem esperar muito 
tempo para enviar, evitando assim ter que esperar a sazonalidade de outros canais, 
e depois reforça esta informação pelos demais canais. O Sintonia.gente, como disse 
anteriormente, é um canal voltado para os supervisores que repassam para as 
equipes que campo, era um canal que não existia, que possibilitou uma proximidade 
com as equipes de campo. A ferramenta do Clique.gente, veiculada todas as 
segundas-feiras, que permitiu uma geração de conteúdo mais frequente, que agora 
possibilita que os colaboradores tem informação logo no início de toda semana, 
sobre os acontecimentos da semana anterior, dentro da unidade e do grupo de 
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4.2 CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Sobre os canais de comunicação o entrevistado explica: 
Nossos canais de comunicação são bem variados, a gente trabalha com canais 
eletrônicos e impressos. O Eletrônico, no caso um que é feito por meio de um e-
mail que é enviado regularmente todas as segundas-feiras, que se chama 
Clique.gente que é enviado para todos os funcionários que possuem conta de e-
mail, onde são reportadas as notícias de relevância da unidade de negócios e 
também do grupo empresarial. Paralelamente, nós temos também o jornal mural, 
que é um impresso, onde estas e outras notícias, que as vezes por questões de 
sazonalidade não tenham tido tempo de entrar na versão de segunda-feira, ou por 
alguma necessidade mais urgente acabe entrando no mural, que fica instalado em 
todas as unidades da empresa como também nos polos, que são bases 
operacionais onde ficam concentradas as equipes de campo, que são os eletricistas 
e técnicos. Temos também uma versão impressa mensal, que é o jornal Notícias, o 
jornal interno. Temos também o Sintonia Gente, que é um canal direcionado para 
os supervisores destas equipes de campo, que realizam a leitura de informações 
que são relevantes para o grupo ou da unidade de negócios para os eletricistas. 
Além disso, temos um informe mais emergencial, que é enviado por e-mail, que se 
chama Inform@. Há também outro meio de comunicação, chamado Clique.Líder, 
que é um material elaborado para todos os líderes do grupo, este é um meio bem 
colaborativo, as unidades contribuem com informações interessantes para todos do 
grupo (Entrevistado). 

Um total de seis canais internos de comunicação citados na entrevista, isso
possibilita a disseminação de informação para os diferentes níveis hierárquicos, sendo 
utilizados e-mails, newsletter, jornal impresso e mural estático. O entrevistado explica 
também é utilizado, de modo não oficial, o canal que são os grupos de Whats App,
destinado aos líderes da empresa. Sempre que precisam de uma comunicação urgente 
eles utilizam este canal:

Temos também o meio de comunicações informal, que surgiu de modo 
despretensioso e a partir dos próprios colaboradores, que são os grupos de Whats 
App, do qual trocamos informações em tempo real com todos os gerentes dos 
setores estratégicos e operacionais da empresa, sempre quando necessário, 
usamos este recurso para transmissão de alguma informação urgente para que seja 
transmitido para os demais colaboradores (Entrevistado). 

As redes de comunicações informais surgem como uma manifestação natural acerca 
do relacionamento de grupos dentro das empresas (CURVELLO, 2012), o que se mostrou 
presente na empresa estudada.  

Como produto final, este sistema de canais de comunicação internos da empresa 
passou por fases de ajustes. O entrevistado diz que isso ocorreu a pouco tempo, no início 
do segundo semestre de 2016. Ele cita que anteriormente: 

Restringíamos aos canais: e-mail Inform@, jornal Notícias e Mural. Após a análise 
da pesquisa, foi identificado que parte das informações não chegavam a todos os 
colaboradores e quando chegavam havia muito atraso. Assim estruturamos o e-mail 
Inform@, que antes era enviado duas vezes ao dia, passou a ser utilizado apenas 
para comunicados extremamente importantes e que não podem esperar muito 
tempo para enviar, evitando assim ter que esperar a sazonalidade de outros canais, 
e depois reforça esta informação pelos demais canais. O Sintonia.gente, como disse 
anteriormente, é um canal voltado para os supervisores que repassam para as 
equipes que campo, era um canal que não existia, que possibilitou uma proximidade 
com as equipes de campo. A ferramenta do Clique.gente, veiculada todas as 
segundas-feiras, que permitiu uma geração de conteúdo mais frequente, que agora 
possibilita que os colaboradores tem informação logo no início de toda semana, 
sobre os acontecimentos da semana anterior, dentro da unidade e do grupo de 
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entrevistado se posiciona: 
A empresa ainda não tem um canal de TV corporativa, já tentamos viabilizar uma 
empresa terceirizada para gerir este tipo de canal mas por conta dos custos 
acabamos deixando de standy by esta opção. Temos hoje um projeto bem inicial, 
que na verdade é uma ideia do grupo empresarial que pertencemos, ainda em fase 
de análise e viabilidade, para ser gerido por nós mesmos da comunicação da 
empresa. Seria a substituição dos murais estáticos por murais vivos, trazendo mais 
dinamismo e agilidade às informações (Entrevistado). 

O entrevistado mostrou sua opinião sobre as características deste tipo de canal:
Um canal audiovisual, mexe com outros sentidos que logicamente chamar muito 
mais atenção de qualquer pessoa que esteja consumindo a informação, então 
logicamente possibilita um ganho muito maior pra todo mundo dentro da empresa 
(Entrevistado). 

O entrevistado também opinou sobre o questionamento em relação as áreas, quando 
questionado se este tipo de canal possa prejudicar o desempenho de algumas áreas 
específicas: 

Não vejo nenhum impacto negativo, acredito que, desde que bem posicionado e 
planejado uma TV interna iria agregar valor as informações que transitam dentro da 
empresa, principalmente para as equipes das bases, eletricista, leiturista e técnicos, 
uma vez que, por conta do trabalho árduo que eles desempenham, num momento 
de pausa, eles iriam absorver muito melhor informações vindas de um canal menos 
convencional (Entrevistado). 

4.4 OPINIÃO GERAL DOS COLABORADORES 

 Para esta pesquisa buscou-se descobrir a opinião dos colaboradores sobre os 
canais internos de comunicação, aplicando uma pesquisa quantitativa. Apliou-se 311 
questionários aos colaboradores da empresa, respeitando uma margem de confiança de 
95% sobre os 1400 colaboradores. Distribui-se os questionários de modo aleatório, 
aplicando em todos os setores. Por determinação da empresa negado aplicar perguntas do 
âmbito pessoal como nome, idade ou ainda a formação acadêmica.  

A pesquisa mostrou que 35,9% dos colaboradores trabalham na empresa a no 
máximo 3 anos. Como se vê na figura 1, este valor representa a maior parte do universo da 
pesquisa, o que corresponde em mais de um terço dos colaboradores.

FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
FIGURA 1: QUANTO TEMPO TRABALHA NA EMPRESA
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No quesito transparência, para a afirmação ‘Percebo que há transparência na 
comunicação da empresa’, 37,6% dos colaboradores percebem que a comunicação da 
empresa é transparente na disseminação de informações, outros 40,8% concordam 
parcialmente. Somente 1% discordou totalmente desta afirmativa, tal demonstra um bom 
resultado para a instituição, afinal, conforme Kunsch (2007), uma filosofia de gestão 
transparente garante valor à marca, impactando todos os envolvidos no negócio 
positivamente, inclusive os próprios colaboradores.  

FIGURA 2: PERCEBO QUE HÁ TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO DA EMPRESA 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Quando perguntado sobre a frequência em que a comunicação é atualizada, 63,7% 
dos colaboradores concordam que é constante. Apenas 0,6% discordaram desta afirmativa. 

FIGURA 3: A COMUNICAÇÃO É ATUALIZADA CONSTANTEMENTE (SEMPRE VEJO 
NOVAS INFORMAÇÕES). 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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FIGURA 4: A COMUNICAÇÃO SEGUE AS DIRETRIZES DA EMPRESA. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

As informações claras que impactam a rotina dos colaboradores também foi 
levantada na pesquisa. Diante da afirmativa ‘os eventos e acontecimentos que influenciam 
os colaboradores são transmitidos com clareza’, 48,5% concordaram totalmente, contra 1,3% 
que discordaram totalmente desta afirmativa.  

FIGURA 5: OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS QUE INFLUENCIAM OS 
COLABORADORES SÃO TRANSMITIDOS COM CLAREZA. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

A pesquisa apontou que 43,1% são incentivados a entender o negócio da empresa,
35,3% concordaram parcialmente com esta afirmação, enquanto 1,6% discordam da 
afirmativa. 12,7% se mostraram indiferentes diante da afirmativa. Na comunicação interna, 
que proporciona todo o processo de entendimento sobre a empresa e que gera o feedback, 
é frequente que o retorno ou mesmo a informação inicial não seja aquela que o colaborador 
esperava mas é a que possibilita o amadurecimento em qualquer relacionamento, seja 
pessoal ou profissional. (KUNSCH, 2005). 

FIGURA 6: EU SOU INCENTIVADO A ENTENDER TODA A ESTRUTURA DO NEGÓCIO. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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Na figura a seguir, 47,4% afirmam que concordam totalmente que as mensagens da
comunicação interna são entendíveis. Na contramão, apenas 0,6% dos colaboradores 
discordam totalmente.  

FIGURA 7: SEMPRE CONSIGO ENTENDER O QUE ESTÁ SENDO PASSADO NOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNO. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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pessoal ou profissional. (KUNSCH, 2005). 

FIGURA 6: EU SOU INCENTIVADO A ENTENDER TODA A ESTRUTURA DO NEGÓCIO. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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FIGURA 9: UM NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL (TV) IRIA FACILITAR 
A COMPREENSÃO NA HORA DA EMPRESA INFORMAR ALGO. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Quanto ao tempo disponível para absorver as informações existentes, 35,7% dos 
colaboradores concordaram totalmente que não tem tempo disponível para ler os canais 
internos existentes. Tal resultado permite abrir o diálogo sobre soluções de leituras mais 
dinâmicas, focando na qualidade da informação. A pesquisa apontou também que 36% 
concordam parcialmente com esta falta de tempo. É importante a comunicação desenvolver 
mensagens que possam ser lidas e entendidas, deste modo: 

É importante que o emissor tenha acesso aos conhecimentos do receptor sobre o 
assunto a ser abordado. O seu nível de linguagem e o seu grau de interesse são 
itens relevantes para que ocorra a sintonia entre eles (MELO, 2006, p.9). 

Não somente isso, mas também é possível desenvolver uma comunicação que 
possa ser consumida sem impactar no tempo que o colaborador tem disponível, evitando 
tal avaliação tida como perda de tempo pelos colaboradores. 

FIGURA 10: NEM SEMPRE TENHO TEMPO PARA LER O JORNAL INTERNO, MURAL 
OU OS E-MAILS ENVIADOS PELA COMUNICAÇÃO. 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 

Quando questionado sobre um novo canal de TV interna, a pesquisa apontou que 
64,7% dos entrevistados acreditam ser necessário este tipo de canal, em contrapartida, 7,8% 
acreditam ser desnecessário este tipo de canal. A figura 24 também mostra que 28,2% dos 
entrevistados se mostraram indiferentes sobre esse questionamento. 
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FIGURA 11: O QUE VOCÊ ACHA SOBRE UM CANAL DE TV INTERNA? 
FONTE: DESENVOLVIDO PELO AUTOR. 
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estudo. 
Devido a este estudo é possível compreender que a comunicação é bem vista pela 

maioria dos colaboradores da empresa estudada, que também a entendem como um setor 
importante para o negócio. Por isso a facilidade em envolver o receptor à mensagem. Outra 
vantagem, como o fato de ser um canal transparente, é engajar melhor o colaborador, 
dando voz ao mesmo e saber ouvi-lo, isso traz intimidade e humanidade a todo o processo.
Um ponto de destaque que a pesquisa apontou é a falta de tempo, ponto levantado por 
alguns colaboradores, para consumir mais assuntos durante o horário de trabalho, isso 
mostra a necessidade de realinhamento estratégico sobre o conteúdo a ser transmitido 
internamente para que as mensagens pertinentes a organização não se tornem um fardo e 
sim um componente da cultura organizacional.

Em relação ao uso da TV corporativa como um possível novo canal interno, verificou-
se um ambiente favorável para sua implantação. Um dos colaboradores afirmou que desde 
que, bem planejada e instalada, a TV pode trazer agilidade e facilidade de leitura. Apesar 
de 7,8% dos colaboradores acreditarem que um canal de TV interna seja desnecessário, 
uma discussão acerca do tema pode-se promover soluções desde que ouçam ambos os 
lados, o diálogo acolhe a diversidade e instiga diferentes pontos de vista, assim opiniões 
distintas podem tanto criar rupturas quanto incentivar o aprendizado e a inovação, a 
diferença está no jeito de encarar as incompatibilidades. 

Como sugestão de novos estudos acerca da implantação da TV corporativa seria 
pertinente entrevistas com outros gerentes de diversas áreas da empresa, o que permite 
um entendimento melhor da situação comunicacional do negócio. Também se torna 
pertinente ao estudo uma análise a fundo sobre perfil dos colaboradores por meio de 
pesquisa qualitativa com os mesmos, além de uma pesquisa qualitativa com os mesmos. 
Destacamos uma das limitações desta pesquisa, sendo a impossibilidade de aplicar um 
questionário para entender o perfil dos colaboradores, como idade, sexo e formação 
acadêmica dentro da empresa. Outro ponto foi a impossibilidade de aplicar o questionário 
em outras empresas país a fora, onde o grupo atua, o que permitiria alcançar os resultados 
da pesquisa na empresa como um todo e não somente em uma distribuidora que atende a 
uma região especifica. 
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A DIMENSÃO SOCIAL VALORATIVA DO CONSUMO E AS TECNOLOGIAS 

COMUNICACIONAIS MÓVEIS1 
 

Priscila Tobler Murr2 
 
RESUMO 
  
A difusão e o avanço de tecnologias comunicacionais móveis, como o telefone celular, têm impacto 
direto no âmbito da produção de informação audiovisual (COMPARATO, 1995; MATTOS, 2013). 
Nesse contexto, a questão da dimensão social valorativa do consumo tem representatividade, 
sobretudo frente à atuação dos coletivos midialivristas, tal como a Mídia NINJA. Colaborando na 
criação de um novo cenário no que diz respeito à atividade comunicacional, lançando mãos das 
tecnologias disponíveis, atuam de forma a modificar o padrão tradicional de se fazer jornalismo. Tal 
como os meios de comunicação, o consumo, por sua vez, sendo um dos indicadores mais efeitivos 
das práticas socioculturais e do imaginário de uma sociedade, impregna a trama social. Nesse 
contexto, a partir do exame prospectivo com relação ao surgimento e ao uso dos telefones celulares, 
este artigo busca explorar as possibilidades advindas da popularização dos celulares em contexto 
informativo de resistência, com foco para as produções não profissionais realizadas durante 
manifestações sociais, refletindo, sobretudo, acerca da inter-relação dessa tecnologia com as 
dimensões subjetivas do homem. Utilizando as ideias de Charaudeau (2013), Genro Filho (2012), 
CIRELLI e outros (2014) e McLuhan (1972), verifica-se que o relacionamento do homem com o 
celular o modifica aquele em função da utilização deste que, por sua vez, representa uma extensão 
do homem a partir, sobretudo, da relação existente entre comunicação e consumo, pois seu uso 
colabora para a modificação com relação à produção noticiosa na contemporaneidade. 
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(CASTELLS, 1999), delineiam um cenário de “conectividade ubíqua”, o qual se vislumbra na 
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mediante o aparecimento das tecnologias comunicacionais - ou mídias - móveis. Além disso, a 
formulação abarca “lugar”, “espaço” e “mobilidade” ao mesmo tempo (SANTAELLA, 2010, p.  
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99). 
Nesse sentido, a atividade socioprofissional à qual se designaria, segundo Charaudeau 

(2013), o domínio reservado à vocação de informar é, com efeito, submetida à contraposição de 
indivíduos que, insatisfeitos com a cobertura noticiosa realizada pelos organismos de comunicação 
especializados (GENRO FILHO, 2012), passam a atuar eles próprios como produtores de 
informações. Então, tendo em vista a novidade quanto às possibilidades tecnológicas, sobretudo no 
contexto da informatização, da cibernética e das redes, estimulam-se novas formas de produção e 
acesso às notícias. 

À vista disso, tecnologias como o telefone celular têm representatividade e atuação 
significativa, intervindo na vida e modificando as práticas humanas, desde as mais básicas às 
laboriosas. E, a partir da ideia da não necessidade social com relação a acompanhamento e crença 
nos grandes conglomerados de comunicação – fenômeno possibilitado de forma ampla mediante a 
utilização de celulares como fonte de transmissão (LORENZOTTI, 2014, p. 05) –, a atividade 
passível de ser praticada por todos, “informar alguém de alguma coisa” (CHARAUDEAU, 2013, p. 
34), retoma suas feições de “fenômeno geral” (CHARAUDEAU, 2013, p. 34), restringidas a partir 
do momento em que fora tomada como apanágio de um grupo particular: o jornalismo. 

Nesse contexto, a partir do exame prospectivo com relação ao surgimento e ao uso dos 
telefones celulares, o presente artigo busca explorar as possibilidades advindas da popularização 
desses aparelhos em contexto informativo, com foco para as produções não profissionais realizadas 
durante manifestações sociais, refletindo, sobretudo, acerca da inter-relação dessa tecnologia com as 
dimensões subjetivas do homem, considerando que 

 
questões como construção da verdade, esteriótipo, manipulação, simulacro, imaginário, 
cultura e culturas, resistência cultural e cultura de resistência, entre outras, constituem o 
foco da discussão e reflexão para os estudos e a prática não só do campo da comunicação, 
como também do consumo, construindo o espaço de convergência dessas questões, que está 
tecido na contemporaneidade. Assim, vão-se sinalizando possíveis trajetos das reflexões 
sobre comunicação/consumo (CIRELLI et al., 2014, p. 54). 

 
Além disso, mediante exposição crítica acerca do coletivo midialivrista3 independente Mídia 
NINJA, busca-se o ilustrar do conteúdo teórico exposto. Tal ação é justificada pelo fato de a atual 
verificação ser parte de uma pesquisa ampliada que investiga a contribuição militante/ativista à 
elaboração do discurso informativo audiovisual contemporâneo em contraposição à imprensa 
hegemônica. 

A abordagem metodológica engloba revisão bibliográfico-analítica, em um estudo de caráter 
exploratório, a fim de averiguar e expor a atual situação de abordagem tecnológica relativa ao 
campo comunicacional não profissional e seus delineamentos com relação à questão do consumo. 
Ademais, como base teórica, utiliza-se, principalmente, ideias de Charaudeau (2013), Genro Filho 
(2012), CIRELLI e outros (2014) e McLuhan (1972). 
 
 
 
2. TÉCNICA E TECNOLOGIA 
 
                                                 
3 Lorenzotti (2014, p. 08-09) afirma que “midialivrismo” é um termo novo e, por isso, ainda não é encontrado nos 
dicionários. Fazendo referência às iniciativas inspiradas na dinâmica de compartilhamento que se desenvolve no 
ciberespaço, o midialivrismo representa a produção coletiva de conteúdos e a construção de narrativas informativas por 
meio da ação de muitos atores, os “cidadãos multimídia”, evidenciando a pluralidade de pontos de vista, sobretudo 
frente à mídia convencional. Para Antoun e Malini (2013), essa abordagem não é necessariamente nova e, tendo 
ganhado visibilidade no contexto cibercultural, alude ao embate entre as mídias livres, que são iniciativas alternativas 
que visam a democratização da comunicação, e a imprensa hegemônica, que, segundo Mattos (2009), tem base em 
interesses políticos e econômicos. 
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A invenção que possibilitou o desenvolvimento do telefone celular remete a uma série de 
eventos, desencadeados a partir do final do século XIX, que determinam as condições de existência 
desse artefato.  

O sistema de mecanismos-base para o seu desenvolvimento remete à década de 1940, nos 
Estados Unidos. Objetivando alcançar uma forma de enviar mensagens sem ter seus dados 
interceptados durante a Segunda Guerra Mundial, a atriz Hedwig Kiesler e o compositor George 
Antheil desenvolveram uma técnica baseada no envio de torpedos via ondas eletromagnéticas, de 
maneira controlada, remota e criptografada por meio de recodificação. A dinâmica desse invento se 
deu com base na observação do funcionamento do instrumento musical piano (BARTON, 2012). 
Tocando em dueto, eles perceberam que poderiam transmitir mensagens sem que houvesse a 
captação dessas informações por terceiros caso utilizassem fluxos de propagação variados, pois, 
quando “os sinais gerados saltavam de uma frequência para outra, era impossível para alguém que 
não soubesse a variação captar o código” (BALDIOTI, 2012, online). Desse modo, ajustando 
apenas a sincronização temporal entre transmissão e recepção, com base na própria maneira de 
funcionamento do instrumental, efetivou-se o invento que ficou conhecido como “tecnologia de 
salto de frequência” (BALDIOTI, 2012, online).  

De forma geral, o telefone celular foi possível mediante descobertas prévias de Hedwig 
Kiesler e George Antheil (BARTON, 2012) e, posteriormente, de Benjamin Franklin, que executou 
experiências relativas a cargas elétricas, em meados de 1752 (ISAACSON, 2015), Heinrich Rudolf 
Hertz, que descobriu as ondas eletromagnéticas, por volta de 1887 (CHRISTY; MILFORD; REITZ, 
1991), Alexander Graham Bell, que inventou o telefone, em 1876 (PALADINO, 2009), e Gugliemo 
Marconi, que produziu o primeiro transmissor de ondas eletromagnéticas que possibilitou a 
invenção do rádio, em 1895 (MORAIS, 1995).  

Então, seguindo a lógica de funcionamento de aparelhos precedentes com os mesmos 
princípios tecnológicos, o aperfeiçoamento experimental ao longo dos anos e a evolução com 
relação às tecnologias empregadas, possibilitaram o desenvolvimento de vários modelos de 
telefones celulares. E, a partir da primeira década do século XXI, com base na operacionalização da 
comunicação e das informações de forma flexível e abrangente (THOMPSON, 1998, p. 31) via 
redes, efetivou-se o funcionamento dos telefones celulares tal como se vê contemporaneamente.  

Para mais, Antunes (1995) descreve o telefone celular como um “rádio transceptor”, que 
atua no sentido de transmitir e receber sinais em rede. Tecnicamente, é um aparelho comunicacional 
que tem funcionamento baseado na transmissão bidirecional de voz e dados, por meio de ondas 
eletromagnéticas, com delimitações referentes à abrangência. Oriundo da indústria de 
telequipamentos, o aparelho é fruto de um processo de experimentações e inventos, representando 
avanço científico e tecnológico. 

É válido ressaltar, finalmente, que há diversos pensadores que contribuíram para o 
desenvolvimento desse aparelho, mas que não foram mencionados, pois os que aqui constam têm 
inventos determinantes à viabilização do celular, além de apresentarem um ponto em comum no 
que diz respeito à abordagem tecnológica via processos de aperfeiçoamento e desenvolvimento do 
utensílio e, consequentemente, das dinâmicas sociais às quais ele está submetido. 

Outrossim, a mecânica de consolidação do celular está assentada em questões de técnica e 
tecnologia, apontando para o desenvolvimento de um instrumento baseado em itens os quais 
funcionavam de forma semelhante, senão igual, à inovação obtida. Nesse cenário, é propiciado o 
estabelecimento de uma correlação entre os preceitos nos quais se ancora essa evolução. Então, a 
ideia de avanço está baseada na relação do homem com a técnica. E essa relação, por conseguinte, 
se manifesta desde os tempos mais longínquos, afinal, a história da técnica exprime aspectos 
decisivos no sentido de assinalar a evolução das relações entre o homem e o mundo, sendo, em 
primeira e última instâncias, mediação (VIEIRA PINTO, 2005, p. 301). Logo, toda a experiência 
humana passa, necessariamente, pelo campo da técnica.  

Para Cupani (2004), técnica diz respeito à capacidade humana com relação à modificação de 
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materiais, objetos e eventos, de forma deliberada, e com a possibilidade de produção de elementos 
novos. Então, consoante a Vieira Pinto (2005), ele admite que a técnica acompanhou e possibilitou 
o desenvolvimento da humanidade ao longo da maior parte da história, figurando como um prelúdio 
ao surgimento da tecnologia que, por sua vez, deu condições a um acelerado movimento de 
progresso humano (CUPANI, 2004, p. 496).  

Complementando o exposto, McLuhan (1972) argumenta que a tecnologia, sendo extensão 
dos sentidos do homem, esteve restringida, através dos séculos, à posição de “sistema fechado”. 
Isso significa que, de forma natural, em um primeiro momento, seres humanos e tecnologia 
estiveram dissociados, mantendo-se incapazes de se entrelaçar em ação recíproca ou de estímulos a 
estados de consciência coletivos. Porém, não fosse a crise causada pela instantaneidade da 
coexistência entre instrumentos tecnológicos, bem como com os indivíduos (MCLUHAN, 1972, p. 
19), as extensões das faculdades e sentidos humanos não constituiriam um campo único de 
experiência, o qual necessita ser, impreterivelmente, coletivamente consciente. Assim, o coexistir 
dos sentidos particulares dos seres e das tecnologias elas próprias é estabelecido mediante 
intercurso e mútuo relacionamento entre essas duas instâncias.  

Nesse ponto, recorremos a Flusser (2007) para justificar as ideias apresentadas. Segundo ele, 
a incorporação da tecnologia como uma extensão do corpo ou do sistema nervoso central passa por 
um processo de estranhamento, o qual evolui à naturalização, pois “[...] após aprendermos um 
código, tendemos a esquecer a sua artificialidade” (FLUSSER, 2007, p. 90) e, portanto, chega-se a 
um ponto em que não se sabe mais distinguir a tecnologia do corpo humano (FLUSSER, 2007). 

Ademais, sendo possibilitado mediante a difusão e o avanço das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs), o cenário em questão é resultado de uma série de transformações que definem 
a atual situação mundial. Irrompendo, como anuncia Castells (1999), tão somente mediante os 
avanços possibilitados pelos processos de inovações técnicas, científicas e informacionais que 
foram impulsionados pela Era Digital4, tal movimento de transformação remodela a base material 
da sociedade, instituindo uma nova estrutura urbana (LÉVY, 1993) e provocando revoluções nos 
modos de se produzir, consumir, administrar, negociar, comunicar, viver e pensar (CASTELLS, 
1999). A conjuntura evocada demonstra não a emergência de uma nova estrutura urbana ou a 
destruição das velhas formas, mas a sinergia da esfera real com o emergente ciberespaço5 (LEMOS, 
2004), fato possível tão somente doravante a confluência entre espaços físicos (SILVA, 2005) e 
redes telemáticas6 (PUJOLLE, 1985). 

Esse movimento transformacional opera provocando modificações no tocante ao mundo 
social e, mais do que isso, ao ser humano em si, atuando como forma de extensão ou prolongamento 
dos sentidos. Então, “surtos” de novas tecnologias, por seu próprio efeito, instituem novos 
relacionamentos entre todos os sentidos na cultura particular a qual é afetada (MCLUHAN, 1972, p. 
60). Para ilustrar, McLuhan (1972) alega que, 
 

enquanto nossas tecnologias foram tão lentas quanto a roda ou o alfabeto ou o dinheiro, o 
fato de se terem constituído sistemas separados e fechados foi, social e psiquicamente, 
suportável. Já isto não se pode dar agora, quando a visão, o som e o movimento são em 
toda extensão simultâneos e globais (MCLUHAN, 1972, p. 19). 
 

Portanto, quanto mais rápidas a emergência e a consolidação das tecnologias, maior será a 
unidade entre as duas instâncias mencionadas. Entrementes, Cupani (2004) sublinha que 

 

                                                 
4 Expressão adotada por (entre outros): Castells (1999), Negroponte (1995) e Cannito (2010). 
5 Termo utilizado por Gibson (1984), Negroponte (1995), Castells (1999), Lévy (1999), Lemos (2004), Rüdiger (2008), 
dentre outros. 
6 Conjunto de TICs que permite captura, processamento e armazenamento de dados nos formatos texto, imagem e som 
(PUJOLLE, 1985). Além disso, com base em Silva (2005), essa abordagem diz respeito à relação espacial entre as 
cidades e as tecnologias, com ênfase nas relações socioeconômicas, políticas e culturais advindas dessa interação. 
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não basta, portanto, para entender a tecnologia, atentar para o seu aspecto de natureza 
dominada, nem à sua associação com a ciência. O avanço científico e a sua aplicação a 
finalidades práticas são imprescindíveis para que exista a maioria das invenções 
tecnológicas, mas a ciência, por si mesma, não pode fornecer-lhe um rumo nem explicar 
por que a tecnologia tem chegado a ser um modo de vida (CUPANI, 2004, p. 501). 

 
Então, em consequência às novidades com relação às possibilidades tecnológicas, sobretudo 

no contexto da informatização, da cibernética e das redes, além da relação do homem com o mundo, 
o âmbito da prática de produção e divulgação de notícias é modificado. A cobertura midiática 
tradicional, baseada em modelos de trabalho hierarquizados, perde seu posto de esfera principal, 
ganhando concorrentes, os quais são representados pelos próprios cidadãos, não profissionais, que 
fazem jus à máxima do cineasta Glauber Rocha: “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” 
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4. COMUNICAÇÃO E CONSUMO 
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Visto isso, as mudanças técnicas e pragmáticas impulsionadas pela acelerada manifestação 
de novas tecnologias, sobretudo a partir do século XX, têm reflexos tanto na forma e conteúdo 
jornalísticos, quanto na maneira de se executar essa atividade. Então, as relações práticas de 
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produção e reprodução da vida social como um ponto nodal da autocriação humana ao longo da 
história são evidenciadas. Além disso, “na sociedade contemporânea, comunicação e consumo 
formam um todo indivisível, interdependente. Estão juntos na mídia em geral e/ou na comunicação 
interpessoal [...]” (CIRELLI et al., 2014, p. 53). 

E, porque “[...] não é nova a ideia de que toda a cognição, de que o processo pelo qual o 
homem percebe o mundo e com ele se relaciona, é, no fundo, uma questão de linguagem” 
(STEINER, 1990, p. 79), a linguagem própria figura como um dos pontos principais no tocante às 
referidas elaborações audiovisuais. Da mesma forma, a questão do consumo como “linguagem” 
também se faz presente. Isso, pois, porque “as formas de linguagem de modo praticamente literal 
subjazem a todo comportamento humano e o perpetuam” (STEINER, 1990, p. 69). Então, sobretudo 
em contexto de convergência, mediante um cenário de cruzamento entre mídias alternativas e de 
massa por meio de variados suportes tecnológicos, mas considerando-se que “convergência” 
represente para além disso, sendo algo complexo do ponto de vista da comunicação e estabelecida 
na relação e na mente daqueles que são atingidos por ela (JENKINS, 2009), verifica-se o cumprir 
daquilo que Steiner (1990) previu: 

 
Se a linguagem perder uma apreciável parcela de seu dinamismo, o homem, de um modo 
radical, será menos homem, menos ele mesmo. A história recente e o colapso da 
comunicação efetiva entre inimigos e gerações, tal como nos assola agora, mostra com que 
se parece essa diminuição de humanidade. Antes do homem havia um ruidoso mundo 
orgânico e animal, um mundo cheio de mensagens não-humanas. Pode haver um mundo 
como esse depois dele (STEINER, 1990, p. 101). 
 

Então, por quê 
 
os bens a consumir, que constituem uma das bases da construção das identidades do sujeito, 
têm sua divulgação aí garantida. Esses bens, com suas duas faces inseparáveis – material e 
simbólica – circulam e divulgam-se num processo permanentemente de interação com a 
sociedade, respeitando os processos culturais instalados, de maneira que possam ser 
inteligíveis. Como sabemos, essa inteligibilidade prende-se ao saber discursivo que está na 
base de todo dizer. Esse é o interdiscurso. Como diz Orlandi: “o interdiscurso disponibiliza 
dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada” 
(2005:31) (CIRELLI et al., 2014, p. 53). 

 
Nesse sentido, cada qual à sua época, imprensa, rádio, fotografia, cinema, TV e Internet 

trouxeram consequências profundas para as formas de conhecimento e comunicação (GENRO 
FILHO, 2012, p. 32). E as possibilidades originadas pelas inovações científicas e tecnológicas 
demonstram o impacto com relação ao processo produtivo noticioso, uma vez que trazem a 
possibilidade de uma nova configuração para o ramo.  

Instaura-se, portanto, aquilo que Lorenzotti (2014) denomina como “novos tempos na 
comunicação”, momento em que, impelidos pelas referidas transformações, e rapidez com que a 
própria vida se dá, em especial neste século XXI, os atores sociais encontram um “lugar próprio” 
(LORENZOTTI, 2014, p. 09). Assim, lançando mão de apetrechos como os telefones celulares, que 
figuram como objetos de uso já popularizados, passam a atuar no sentido contrário das “produções 
ideológicas que emanam das estruturas subjacentes em que se organiza a mensagem” (GENRO 
FILHO, 2012, p. 20). E, a partir de então, tornam-se eles próprios a fonte de informação. 

Então, contextualizados no ambiente ciber, estando atrelados à cibercultura e operando via 
ciberespaço, estabelecem relações de trocas simbólicas, caracterizadas por Charaudeau (2013) como 
a “[...] maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações dos 
valores que subjazem a suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo 
sentido” (CHARAUDEAU, 2013, p. 16). E, quando organizados sincronicamente, podem originar 
redes descentralizadas comunicação social, com objetivos sociais informacionais. 

Nesse ínterim, verifica-se a atuação do coletivo midialivrista Mídia NINJA (“Narrativas 
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FILHO, 2012, p. 20). E, a partir de então, tornam-se eles próprios a fonte de informação. 

Então, contextualizados no ambiente ciber, estando atrelados à cibercultura e operando via 
ciberespaço, estabelecem relações de trocas simbólicas, caracterizadas por Charaudeau (2013) como 
a “[...] maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações dos 
valores que subjazem a suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo 
sentido” (CHARAUDEAU, 2013, p. 16). E, quando organizados sincronicamente, podem originar 
redes descentralizadas comunicação social, com objetivos sociais informacionais. 

Nesse ínterim, verifica-se a atuação do coletivo midialivrista Mídia NINJA (“Narrativas 

 

Independentes, Jornalismo e Ação”)7. Sendo uma rede descentralizada independente, que se baseia 
na prática jornalística “alternativa” (BARBA; BLANCO, 2011), com função de informar os 
cidadãos, segundo abordagem sociopolítica, por meio de coberturas em tempo real ou gravações, os 
NINJA buscam ser um contraponto frente à imprensa tradicional.  

Com visibilidade internacional (LORENZOTTI, 2014, p. 07), o grupo Mídia NINJA se 
autodenomina como uma rede de comunicadores que produzem e distribuem informação em 
movimento, agindo e comunicando e, apostando em uma lógica colaborativa de criação e 
compartilhamento de conteúdo, no Brasil e no mundo, têm seus objetivos pautados onde a luta 
social e a articulação das transformações culturais, políticas, econômicas e ambientais se expressa. 
Além disso, ancorados na ideia de que a Internet mudou o jornalismo e essa transformação está 
submetida à participação de todos, os NINJA admitem que novas tecnologias e novas aplicações 
permitam o surgimento de novos espaços para trocas, nos quais as pessoas não só recebem, mas 
também produzem informações. E esse ambiente, que permite trocas de informações diretas, sem a 
presença dos velhos intermediários, é característico da sociedade em rede (MÍDIA NINJA, 2016).  

Desde sua primeira aparição, os NINJA efetuam sua cobertura noticiosa utilizando aparelhos 
de telefone celular. A atuação do coletivo é pautada na difusão de material audiovisual 
principalmente por meio do Facebook, que atinge grande público pela facilidade de acesso à rede 
social.  

Tendo um modelo de produção baseado na cobertura por Streaming8 (LORENZOTTI, 2014) 
e esquematizando documentar o que acontece do ponto de vista de quem participa, a Mídia NINJA 
desponta não apenas como produtor de conteúdos, mas como agente de produção e recepção, 
participando e se envolvendo no processo como um todo (LORENZOTTI, 2014, p. 20). 

Então, com seus celulares, estabelecem a gênese discursiva por meio da qual protagonizam a 
ação dialética no contexto das manifestações sociais. Suas elaborações audiovisuais, por não 
estarem restritas tão somente a seu comando, mas serem realizadas de forma colaborativa, reúnem 
uma diversidade de vídeos, sob óticas distintas. Em meio a quaisquer ocorrências sociais, sejam elas 
de grande ou pequena proporção, a atuação dos NINJA é verificada, normalmente, com entradas ao 
vivo compreendendo todos os locais onde há manifestação popular.  

Presente em mais de 250 cidades do Brasil (LORENZOTTI, 2014, p. 05), a Mídia NINJA se 
vale não mais da pena, da caneta ou das teclas das máquinas mecânicas ou de computadores de 
9mesa para produção informativa. São as teclas dos celulares, ou seu mecanismo de Touch-Screen, 
e suas câmeras as armas desse novo jornalismo baseado não mais em um repórter, mas em uma rede 
(LORENZOTTI, 2014).  

Para mais, a Mídia NINJA alega que “neste novo tempo, de redes conectadas às ruas, 
emergem os cidadãos multimídia, com capacidade de construir sua opinião e compartilhá-la no 
ambiente virtual”10. Portanto, articulados, esses novos narradores atuam na elaboração de conteúdo 
audiovisual próprio, com modelo de transmissão baseado na utilização exclusiva de telefones 
celulares, com produções feitas por comunicadores interligados pelo ciberespaço. 

Lorenzotti (2014), nessa perspectiva, aponta a Mídia NINJA como um embrião da nova 
mídia do futuro. Futuro esse que, segundo ela, é estruturado diariamente nesses tempos “fora do 
eixo e de paradigmas”, o qual é expresso pela cibercultura. Sendo assim, os NINJA responderiam 
pela criação de uma “pós-TV feita por pós-jornalistas, para pós-telespectadores” (LORENZOTTI, 
2014, p. 06). Essa colocação faz referência, também, à questão do “pós-humano”. Ademais, 
Rüdiger (2008) alega que, conforme os estudiosos do fenômeno têm observado, tal ideia significa 

                                                 
7 Da sigla “NINJA” (LORENZOTTI, 2014, p.14). 
8 Tecnologia que possibilita a transmissão de áudio e vídeo, em tempo real, pela Internet, sem necessidade de download 
do material (LI; YIN, 2007). 
9 Em português, significa “tela sensível ao toque” e diz respeito a uma interface que traz benefícios com relação à 
usabilidade e conectividade dos usuários no âmbito tecnológico (DOYUN, 2011). 
10 Disponível em: <https://www.facebook.com/MidiaNINJA/>. Acesso em: 20 de julho de 2017. 
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muito mais do que a possibilidade de utilização de “próteses” acopladas ao corpo, ela aponta para a 
mecanização do ser humano, mediante a possibilidade de este atuar como uma máquina 
processadora de informação, e também para a subjugação ao raciocínio tecnológico da atualidade: o 
pensamento cibernético (RÜDIGER, 2008, p. 122). 
 
5. CONCLUSÃO 

 
A evolução tecnológica modifica a relação do homem com o mundo e, inclusive, do homem 

consigo mesmo. Mediante a aparição de tecnologias comunicacionais móveis, por exemplo, 
instaura-se um novo timing à produção informativa, sobretudo em contexto audiovisual. E diante da 
possibilidade com relação à cobertura de forma rápida e abrangente, feita pelos próprios cidadãos, 
frente ao desprestígio da mídia hegemônica no tocante à cobertura midiática durante manifestações 
sociais, vislumbra-se um novo cenário de produção noticiosa. Além disso, destaca-se o fato de que a 
comunicação se relaciona com o consumo em diversos âmbitos,  

 
[...] o consumo é, ele próprio, um código capaz de comunicar com os sujeitos, ele tem uma 
linguagem que é possível identificar e compreender; no âmbito da difusão dos produtos e 
serviços, apresentados como necessidades nas várias esferas e revelados como índices de 
classificação social; [...] devido à transformação das coisas e sentimentos em mercadorias e 
sua estetização (Jappe, 2006) (CIRELLI et al., 2014, p. 53-54). 

 
Na contemporaneidade, é possível verificar tal situação frente ao surgimento de coletivos 

midialivristas os quais atuam com seus próprios celulares, transmitindo, na maioria das vezes em 
tempo real, os acontecimentos noticiosos relativos a quaisquer manifestações sociais.  

Com destaque nacional e internacional, a Mídia NINJA é um exemplo disso, pois, atuando 
em contexto ciber, atrelados à cibercultura e operando via ciberespaço, os NINJA representam, 
conforme Lorenzotti (2014),  um embrião da nova mídia do futuro - futuro esse estruturado 
diariamente, no aqui e no agora. Organizados sincronicamente, originam uma rede descentralizada 
de comunicação com objetivos sociais informacionais. Então, valendo-se da flexibilidade trazida 
pela relação tempo-espaço à qual a humanidade está submetida nesse século XXI, apropriam-se da 
possibilidade de acesso à rede a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo por meio de um 
aparelho de telefone celular. A ação do grupo, por conseguinte, intenta o estabelecimento de 
confluência entre seus interesses de contraposição midiática e os interesses gerais de seu público 
receptor, em função da colaboração popular destina à própria coletividade. Logo, fazendo uso de 
imagens gravadas por pessoas participantes das manifestações, e dando voz a elas, contraria a ideia 
de que “[...] o cidadão comum não aparece nos meios de comunicação senão como vítima e de que 
seus papéis centrais estão definidos apenas em termos de consumo de informação e na sua posição 
de meros espectadores” (CASTELLANOS, 2004, p. 05, tradução livre). Além disso, coloca a 
informação em um patamar diferente daquele onde era posta até então: afastando-se do monopólio 
das fontes tradicionais, essa atividade parece retomar a posição de fenômeno geral, que seria, 
segundo Charaudeau (2013) seu lugar de origem. Portanto, a atividade teria sido deturpada a partir 
do surgimento de uma instância particular especializada em informar, que é o jornalismo.  

Ademais, o uso de câmeras de telefone celular implica menor capacidade técnica, porém, tal 
fato tem sua relevância diminuída frente à potencialidade comunicacional dessa instância de 
transmissão. A qualidade das imagens chama atenção, pois diverge daquela comum aos 
conglomerados de mídia tradicional. Além disso, há formatos técnicos e estéticos próprios da Mídia 
NINJA que colocam o público em lugar central.  E, frente a tal subjetividade, reforça-se a 
identificação por parte do receptor. E esse caráter “amador” das produções, não correspondendo 
àquele padrão profissional mencionado, quebra com o paradigma praticado e vigente até então. As 
produções, mesmo que desemboquem naquilo que Enzensberger (2003) denomina como 
“artesanato individual”, alongam a possibilidade produtiva àqueles que não são profissionais, 
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conglomerados de mídia tradicional. Além disso, há formatos técnicos e estéticos próprios da Mídia 
NINJA que colocam o público em lugar central.  E, frente a tal subjetividade, reforça-se a 
identificação por parte do receptor. E esse caráter “amador” das produções, não correspondendo 
àquele padrão profissional mencionado, quebra com o paradigma praticado e vigente até então. As 
produções, mesmo que desemboquem naquilo que Enzensberger (2003) denomina como 
“artesanato individual”, alongam a possibilidade produtiva àqueles que não são profissionais, 

 

justamente pela situação demonstrada neste artigo, com foco para a relação entre consumo e a 
foração de um cidadão crítico. Esse trabalho individual, da mesma forma, é possível na medida de 
sua importância social e, também, mediante relevância estética. Isso, por conseguinte, vai contra a 
ideia de que “[...] o indivíduo enquanto permanecer isolado poderá, no melhor dos casos, tornar-se 
um amador, mas jamais produtor” (ENZENSBERGER, 2003. p. 49-50). Na atuação dos NINJA, o 
que se verifica é a possibilidade de os cidadãos atuarem como participantes da criação, produtores 
de fato.  

Finalmente, percebe-se que a introdução de telefones celulares no contexto da vida humana 
possibilitou modificações com relação à produção de informação, pois, a partir disso, o universo 
comunicacional fica menos restrito às grandes corporações. Além do mais, o que se vê, neste século 
XXI, são homens que vivem e produzem de forma intensa e acelerada. Então, o utilizar, bem como 
o "acoplar" de um aparelho de telefone celular a tais homens traduz, essencialmente, as alegações 
de McLuhan (1972) quanto ao fato de a tecnologia ser, sim, uma forma de extensão do ser humano. 
Para mais, as possibilidades interacionais relativas ao atuar da Mídia NINJA imprimem uma nova 
maneira de ser aos próprios produtores/receptores: impelidos pela possibilidade à frente, passam a 
utilizar seus aparelhos de celular não mais da forma "comum", mas como uma extensão 
propriamente dita de seus corpos (FLUSSER, 2007). Outro aspecto a destacar é a forte relação da 
comunicação com o consumo. Podendo ser um processo social de formação dos indivíduos, aliada 
às questões com relação às possibilidades tecnológicas na contemporaneidade, a comunicação 
social por ser  

 
[...] o lócus privilegiado da formação dos sentidos sociais palco de guerra permanente entre 
o que existe e o que há de vir, território da luta [...] na disputa pela constituição dos 
significados sociais, do próprio consumo e dos valores que vão se ressignificando de acordo 
com o espaço e tempo da práxis (CIRELLI et al., 2014, p. 54). 

 
E o que se vislumbra, por conseguinte, é uma intricada rede de intercâmbio de significados entre 
consumo e comunicação, sendo que ambos alicerçam-se um no outro de maneira a constituir novas 
formas de relacionamentos entre o homem para com seu semelhante e, também, o homem para com 
a tecnologia.  
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RESUMO 
  
Ao considerarmos que vivemos em uma sociedade do consumo (BAUDRILLARD, 1991) e em um 
momento no qual as identidades são líquidas (BAUMAN, 2000), intercambiáveis e multifacetadas 
(HALL, 2000), sugerimos uma reflexão sobre o padrão social de consumo do século XXI. Sabe-se, 
atualmente, que os principais processos de consumo associados à psicologia do consumidor e todas 
as ferramentas do marketing (FONTENELLE, 2008), se localizam nos ambientes varejistas, em 
outras palavras, estão reunidas a serviço dos supermercados. Desta forma, e com base na pesquisa 
etnográfica sobre consumo em supermercados (GOIDANICH, 2012), este trabalho tem objetivo 
principal um estudo sobre o segmento das grandes redes de supermercados e apresentar os resultados 
de uma pesquisa top of mind desenvolvida sobre o segmento na cidade de Curitiba. A metodologia 
empregada foi a pesquisa qualitativa/quantitativa com uma única pergunta: qual propaganda de 
supermercado você se lembra? Posteriormente, as respostas foram tabuladas – para efeitos de 
comparação – por gênero e faixa etária. Em uma segunda etapa da pesquisa, a ocorrência mais 
frequente entre todos os entrevistados foi destacada buscando interpretar as razões pelas quais 
determinadas campanhas são mais lembradas entre os consumidores. Por fim, o resultado foi a rede 
Condor ser a mais citada entre a totalidade dos entrevistados e, a partir desse dado, foi realizado um 
estudo do histórico e das estratégias de comunicação dessa marca que possivelmente levaram ao 
posicionamento atual. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O consumo é um fato cultura que atravessa a sociedade contemporânea e possui forte 
influência em nossa vida (ROCHA, 2005). De certa forma, o consumo alterou tanto a questão da 
significação, expondo a crença na onipotência dos signos (BAUDRILLHARD, 1991), quanto a 
questão psicológica e comportamental dos consumidores (FONTENELLE, 2008). Alterou a 
sociedade de tal forma que tornou o cotidiano um lugar que possibilita o consumo como um sistema 
coerente, repetitivo e banal, por ele ser fundado sobre o privado e a liberdade formal do indivíduo. 
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Sendo que esse mesmo sujeito que vive tal cotidiano não consegue lançar um olhar objetivo sobre a 
totalidade, contentando-se com interpretações parciais (BAUDRILLHARD, 1991). Quando se afirma 
a dificuldade do olhar abrangente do todo, com interpretações parciais, também é possível levar às 
complexas interações humanas, nas quais, as identidades são líquidas, assim como as relações 
interpessoais. (BAUMAN, 2000). Por outro lado, a psicologia tenta explicar esse fenômeno 
relacionando com o desenvolvimento do capitalismo, no qual as técnicas e estratégias do marketing 
possuem uma influência nunca vista antes. O marketing veio se tornando um instrumento crítico na 
gestão de organizações, contando com essa ferramenta para antecipar as necessidades e desejos de 
mercados selecionados para satisfazê-los melhor do que seus concorrentes, o homem de negócios à 
procura das necessidades inconscientes no consumidor (FONTENELLE, 2008). Com as identidades 
cada vez mais intercambiáveis e multifacetadas (HALL, 2000), com as mudanças no padrão de 
consumo devido à instabilidade na significação dos bens de consumo (MCCRAKEN, 2007), cabem 
as marcas entenderem cada vez melhor quem é o seu cliente, por que ele está comprando, com o que 
ele está gastando seu dinheiro e para onde ele está indo. Em outras palavras, entender e demarcar 
novas estratégias para conhecer, de forma mais próxima da realidade, quem é o consumidor do século 
XXI, lembrando sempre que, como afirma Rocha (2005), a maior necessidade que o consumo satisfaz 
é a necessidade do simbólico. 

Expostos tais argumentos, por meio deste trabalho, sugerimos uma reflexão sobre o padrão 
social de consumo do século XXI e, com base na pesquisa etnográfica sobre consumo em 
supermercados (GOIDANICH, 2012), apresentamos como objetivo principal um estudo sobre o 
segmento das grandes redes de supermercados e apresentar os resultados de uma pesquisa top of mind 
desenvolvida sobre o segmento na cidade de Curitiba. A metodologia empregada foi a pesquisa 
qualitativa/quantitativa com uma única pergunta: qual propaganda de supermercado você se lembra? 
Posteriormente, as respostas foram tabuladas – para efeitos de comparação – por gênero e faixa etária. 
Em uma segunda etapa da pesquisa, a ocorrência mais frequente entre todos os entrevistados foi 
destacada buscando interpretar as razões pelas quais determinadas campanhas são mais lembradas 
entre os consumidores. Por fim, o resultado foi a rede Condor ser a mais citada na totalidade dos 
entrevistados e, a partir desse dado, foi realizado um estudo do histórico e das estratégias de 
comunicação dessa marca que possivelmente levaram ao posicionamento atual. 
 
2. O MUNDO DOS SUPERMERCADOS 
 

De acordo com a pesquisa efetuada em 2015 pela ABRAS - Associação Brasileira de 
Supermercados (GAZETA DO POVO, 2016), o Brasil possui um total de 84,5 mil lojas espalhadas 
por todo o território, colocando mais de 1,8 milhão de pessoas no mercado de trabalho. O setor 
supermercadista brasileiro registrou faturamento R$ 315,8 bilhões em 2015, um crescimento nominal 
de 7,1% na comparação com 2014, de acordo a 39º edição da Pesquisa Ranking ABRAS/SuperHiper 
2016, o que representou cerca de 5,4% do PIB. Na última pesquisa feita pelo Ranking de SM 
(Supermercado Moderno) em 2016, na qual foram levantadas mais de 300 empresas em todo o país, 
é visível a liderança da rede de supermercados Carrefour Comércio e Indústria LTDA com 
faturamento chegando aos aproximados, 49 bilhões de reais. Seguido da Companhia Brasileira de 
Distribuição com aproximados 44 bilhões de reais, também conhecido com o nome fantasia GPA 
(Grupo Pão de Açúcar) e o Walmart Brasil Ltda., com cerca de 29 bilhões de reais de faturamento 
anual. Entretanto, ainda que o Grupo Carrefour Brasil lidere o ranking nacional, o líder paranaense, 
de acordo com pesquisa feita pela Gazeta do Povo (2017) é a rede de supermercados Muffato, o qual 
segue com faturamento anual de 5,07 bilhões de reais, valor que garantiu 5º lugar no ranking nacional. 
Em segundo lugar, vem a rede Condor, com faturamento de 3,81 bilhões de reais, 9º colocado no 
ranking nacional. 

  A tese Mamãe vai ao supermercado: uma abordagem etnográfica das compras para o 
cotidiano, de autoria de Maria Elisabeth Goidanich (2012), é uma das mais completas contribuições 
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ranking nacional. 

  A tese Mamãe vai ao supermercado: uma abordagem etnográfica das compras para o 
cotidiano, de autoria de Maria Elisabeth Goidanich (2012), é uma das mais completas contribuições 

 

brasileiras para a aplicação da etnografia para compreender o consumo em supermercados. A autora 
se pauta numa experiência de acompanhamento de mulheres em suas compras no supermercado, para 
melhor entender as relações de compra na sociedade. Como o tema consumo é objeto de extremo 
preconceito, tido por muitos como responsável por todos os males da sociedade, muitos estudos 
deixam de ser feitos aqui no Brasil e, portanto, as fontes, no geral, são de países estrangeiros, em 
particular de língua inglesa. Segundo a autora, para os britânicos e estadunidenses, por exemplo, 
comprar é uma das atividades às quais mais investem tempo e isso se evidencia mais nas compras de 
supermercado, onde a variabilidade de produtos resulta numa experiência de descoberta de novos 
produtos e preços, além de uma possível socialização dentro da loja. 

Para definir melhor o ato do consumo em supermercados, Goidanich usa da analogia de Miller 
(2002, p. 87) que relaciona a compra com o sacrifício. A definição é feita por estágios: no primeiro 
estágio, “a visão do excesso”, o dinheiro resultado do trabalho é encarregado de possibilitar as 
compras. No segundo, “a fumaça ascende até a divindade”, os consumidores vão até o comércio e 
escolhem o que é necessário para eles. E por último o terceiro, a “refeição sacrifical”, é a finalização, 
a volta à casa com as compras. Este sacrífico também é tido como ato de amor devocional, onde há a 
percepção das necessidades dos membros da família, geralmente pela mulher (mãe) e, a partir dessa 
observação, são feitas as compras. 

Diz-se “geralmente pela mulher”, pois inúmeros autores do campo do consumo, inclusive a 
autora deste texto, elencam a mulher como compradora predominante. Há, segundo Shaw (2010) e 
Slater (2002), citados por Godianich (2012), uma divisão da significação do consumo no 
neoliberalismo: escravidão ao materialismo e às emoções ou bravura capaz de transformar a 
sociedade a ponto de fazê-la ajoelhar-se às vontades humanas. O primeiro sentido é dado às 
consumidoras femininas e o segundo aos masculinos, muito por conta da responsabilidade em ir às 
compras que as mulheres carregavam nesta época, por seus maridos estarem trabalhando mais de 16 
horas por dia. Conforme a pesquisa de Godianich (2012), na modernidade, mesmo com as taxas – no 
Brasil – de 50% de participação das mulheres no mercado de trabalho, elas ainda são responsáveis 
pela organização das compras, seja fazendo a lista, ordenando à empregada a fazer a compra ou o 
marido. A divisão em tarefas relativas ao cuidado com a casa ou moradia; tarefas relacionadas à 
alimentação e higiene pessoal; prestação de serviços físicos e psicológicos; administração da unidade 
doméstica; e manutenção da rede de parentesco e de amizade (BRUSCHINI, 2007), parecem ser, para 
grande parte das mulheres entrevistadas, impossível para o homem fazer sozinho. Quando 
incumbidos das compras, os homens se mantém na escolha de produtos de lazer, não do que é 
realmente necessário para o funcionamento da casa. 

Culturalmente a compra se tornou encargo da mulher e, involuntariamente, elas mesmas 
defendem sua utilidade nas compras. Enraizou-se na sociedade – inclusive entre as próprias mulheres 
– que uma boa mulher é aquela que é boa mãe e dona-de-casa. Isso, combinado com o não-
reconhecimento de seu trabalho, gera uma necessidade por aceitação muito maior, tanto própria, 
como de terceiros. As mulheres passam a se importar mais com o bem-estar da casa e da família do 
que consigo mesmas. 

 
Como trabalho e obrigação, as compras de provisão não são prazerosas e são, na maior parte 
das vezes, feitas com vistas a “se livrar” da tarefa. Quer dizer, quanto mais rápidas e objetivas 
as mulheres forem no supermercado, mais satisfeitas sairão. Entretanto, a percepção do 
tempo no supermercado varia e diferentes temporalidades convivem em cada visita a uma 
loja (GODIANICH, 2012, p. 91) 

 
 

3. O ATO DE IR ÀS COMPRAS 
 

De acordo com Goidanich (2012), o ato de ir às compras se pauta em uma verdadeira prática 
social, pelo fato de obedecer a entendimentos, procedimentos, engajamentos, exigirem 
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conhecimentos e seguirem rituais (rotinas). E tudo isso embasado no único objetivo de abastecimento 
doméstico. É possível ainda dizer que a ato de ir às compras exige competências básicas, que no caso 
especialmente das mulheres, são aprendidas quando as meninas acompanhavam as mães às lojas, 
desenvolvendo-se dessa forma uma capacidade intuitiva e reflexiva nas mulheres. A autora 
complementa sua teoria quando explica que essas competências se classificam quando as 
consumidoras planejam todo o processo, relacionando com outras práticas domésticas, tomando 
decisões e administrando o tempo para ir ao supermercado.  

Conforme a pesquisa, a escolha do supermercado é baseada na agenda cotidiana, organizada 
de acordo com os percursos da cidade e disponibilidade do tempo. De acordo com Davies e Madran 
(1997), existe uma necessidade de criar um tempo para ir ao supermercado, podendo se concluir, 
portanto, que essa prática social é entendida como uma perda de tempo.  Sendo que inclusive o tempo 
pode ser subdividido em três tipos: o tempo cósmico (natural, objetivo, sujeito ao cálculo 
matemático), tempo histórico (o qual a história testemunhou) e o tempo existencial (íntimo, subjetivo, 
interiorizado), sendo o último sentido pelos consumidores quando estão fazendo as compras.  

Dessa forma, assim como afirma a pesquisadora Jenny Shaw em seu livro Shopping: Social 
and Cultural Perspectives (2010), as compras podem também ser entendidas como acontecimentos 
do momento e pouco planejadas, quando vistas no sentido de serem “espremidas” em relação a outras 
práticas sociais vinculadas ao cotidiano. Comprar, no século XXI, se tornou um ato flexível e 
oportunista, na tentativa de suprir a falta de tempo. De tal forma que é feito nos moldes da 
conveniência ou preferência, conforto, ou até pelo surgimento de uma necessidade imediata.  

Goidanich (2012) enxerga o esforço das compradoras na tentativa de criar rotinas para as 
compras. Isso se explica na necessidade de viver sem preocupação, uma facilidade para os 
pensamentos do cotidiano. Mas também pode ser visto como uma forma de se afastar de uma tarefa, 
um passatempo, uma distração do trabalho. A autora também entra na temática da lista de compras 
como um objeto de estudo do comportamento do consumidor. Para ela, cada vez mais os diferentes 
gostos entre os membros da família passam a ser respeitado, quando visto que toda a família e 
membros auxiliares (faxineira, empregada e animais domésticos) participam direta ou indiretamente 
da lista de compras. Além disso, a lista não é apenas uma memória auxiliar, é um exercício de 
planejamento e controle de vários aspectos da vida cotidiana.  

Outro assunto detalhadamente explicado é a escolha do supermercado. Assim como afirma 
Goidanich (2012), a rede varejista é apenas um dos pontos de distribuição de produtos, nem sempre 
o mais importante. Existem várias variáveis para a escolha de uma rede específica, como por exemplo, 
o caráter de conveniência: o sentido de proximidade ou de ser no caminho e a presença de um 
estacionamento.  As relações que as pessoas estabelecem com as lojas, baseadas em suas percepções 
a respeito do supermercado, também justificam suas escolhas.  A familiaridade com a loja, seus 
funcionários, seu espaço físico e até a posse de um cartão fidelidade são fatores importantes na 
escolha de onde comprar.  

Do ponto de vista do interior das lojas, a autora explica que as performances corporais 
baseadas nas percepções sensoriais (cinco sentidos) também dizem respeito das habilidades das 
compradoras. Os produtos os quais despertam o maior número de sentidos têm a maior probabilidade 
de serem escolhidos pelos consumidores. E isso porque, de acordo com a autora, os sentidos são 
fundamentais nas tomadas de decisões: a memória ativada pelos sentidos compõe as práticas de 
compras e é parte integral das escolhas. 

Por fim, a pesquisa de Goidanich (2010) contradiz o senso comum do capitalismo: a ideia de 
que o consumo imediatista provoca a alienação. Para a autora, as memórias e experiências passadas 
vêm juntas em cada decisão das consumidoras. O senso do passado, o planejamento e a organização 
das práticas domésticas também influenciam nas decisões, isto é o senso do futuro. Dessa maneira, 
as lembranças evocadas pelos produtos permitem perceber que passado e futuro fazem parte do 
momento da compra, e não apenas o imediatismo do presente. 

E quando a memória ou o conhecimento prévio (um dos papéis da publicidade) ajuda a 
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fundamentais nas tomadas de decisões: a memória ativada pelos sentidos compõe as práticas de 
compras e é parte integral das escolhas. 

Por fim, a pesquisa de Goidanich (2010) contradiz o senso comum do capitalismo: a ideia de 
que o consumo imediatista provoca a alienação. Para a autora, as memórias e experiências passadas 
vêm juntas em cada decisão das consumidoras. O senso do passado, o planejamento e a organização 
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as lembranças evocadas pelos produtos permitem perceber que passado e futuro fazem parte do 
momento da compra, e não apenas o imediatismo do presente. 

E quando a memória ou o conhecimento prévio (um dos papéis da publicidade) ajuda a 

 

escolher o supermercado para ir às compras? Com base nessa questão que elaboramos a pesquisa top 
of mind, ou seja, uma pesquisa sobre qual a publicidade de rede de supermercados é a mais lembrada 
– está no topo da mente – de uma mostra de 100 consumidores em Curitiba. 
 
4. A PESQUISA TOP OF MIND: METODOLOGIA E RESULTADOS 
 

São nos mercados varejistas em que há a concentração de interações humanas, seja entre as 
próprias pessoas, seja a relação indivíduo e ambiente. Sendo que é mais predominante o segundo tipo 
de interação. Dessa forma, o objetivo desse estudo é o entendimento dos estímulos externos que 
afetam o ser humano, na relação supermercado e indivíduo. A pesquisa surgiu a partir de uma 
atividade avaliativa da disciplina de Psicologia do Consumidor, ministrada no primeiro semestre do 
curso de Publicidade e Propaganda da UFPR pelo professor Hertz Wendel de Camargo. A pesquisa 
envolveu a cidade de Curitiba, com uma metodologia embasada em questionários qualitativos cujas 
resposta poderiam ser que posteriormente quantificadas. Um estudo que pretendeu compreender 
desde o motivo da escolha de uma publicidade de supermercado mais lembrada até as estratégias 
utilizadas pelos empreendimentos que possuem o intuito de aumentar os lucros da empresa. 

A metodologia da pesquisa propriamente dita foi, de certa forma, simples. Inicialmente foi 
decidido que o objeto de pesquisa seria o segmento de supermercados da cidade de Curitiba. Essa 
escolha foi feita com o objetivo de entender o comportamento do consumidor e as estratégias de 
comunicação e marketing de uma empresa de forma aprofundada. Logo, a escolha do supermercado 
se deu pelo fato de ser um local em que ocorrem intensas e complexas relações entre 
consumidor/ambiente e entre consumidor/consumidor.  
 A região de escolha foi determinada pelo fato de ser acessível a todos os membros do grupo 
de pesquisa, além da razão da cidade de Curitiba ser a capital de um estado, logo, há uma maior 
concentração de pessoas e assim, maior diversidade de culturas e costumes originadas de diferentes 
regiões do estado. Para a pesquisa propriamente dita, elaborou-se apenas uma questão, a qual podia 
ter apenas uma resposta: Qual propaganda de supermercado você se lembra?  
 Essa pergunta foi feita por 5 membros do grupo para 100 entrevistados. Sendo que metade 
dos entrevistados seria do gênero masculino e a outra metade, feminino. E dentre cada gênero, há de 
se conter a divisão de faixa etária, na qual 10 pessoas de cada sexo compreendidas na faixa etária de 
16 a 20 anos, 21 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos e acima de 50 anos. O questionário foi efetuado 
nos tubos de ônibus, parques, ruas e avenidas de grande circulação de carros e locais de intensa 
circulação de pessoas, como escolas e colégios do centro da cidade. Após adquirir as informações, os 
dados foram tabulados para serem estudados e interpretados.  
 

FAIXA ETÁRIA GÊNERO MARCAS MAIS CITADAS 
16-20 anos 
 

Homens 6% Condor  
2% Wall Mart 
1% Jacomar 
1% Big 

Mulheres 7% Condor 
1% Wall Mart 
1% Extra 
1% Carrrefour 

21-30 anos Homens 3% Condor 
2% Mercadorama 
1% Jacomar 
1% Wall Mart 
1% Max Atacadista 
1% Extra 
1% Big 

Mulheres 4% Condor 
2% Muffato 
2% Extra 
1% Mercadorama 
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1% Big 

31-40 anos Homens 6% Condor 
1% Carrefour 
1% Compre-bem 
1% Mercadorama 
1% Rio Verde 

Mulheres 6% Condor 
2% Pão-de-Açúcar 
1% Muffato 
1% Wall Mart 

41-50 anos Homens 6% Condor 
1% Jacomar 
1% Extra 
1% Pão-de-Açúcar 
1% Muffato Max 

Mulheres 7% Condor 
2% Mercadorama 
1% Jacomar 

Acima de 50 anos Homens 4% Condor 
4% Mercadorama 
1% Angeloni 
1% Festval 

Mulheres 7% Condor 
1% Jacomar 
1% Walmart 
1% Mercadorama 

TABELA 01 – DISTRIBUIÇÃO DA PORCENTAGEM DE SUPERMERCADOS 
CITADOS ENTRE HOMENS E MULHERES EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS. 
FONTE: BLOG QUOTARIA (2013) 

 
 

A marca mais citada no total de mulheres entrevistadas foi a rede de Supermercados Condor, 
com um total de 31 mulheres das 50 entrevistadas, ou seja, 62% do total de mulheres. Em segundo 
lugar entre as mulheres, vem a linha Mercadorama, com 8%, seguido por Extra e Wall Mart, ambos 
com 6%. Já entre os homens, o Condor também foi o supermercado mais lembrado por suas 
propagandas, chegando a representar a metade do total de entrevistados homens, portanto, 25 homens 
ou 50%. A rede Mercadorama também ocupa a segunda posição no meio dos homens, com uma 
porcentagem de 14% dos entrevistados.  E na terceira posição, com um total de 6%, ficam empatadas 
as redes de supermercados Jacomar e Wall Mart. 

No total de entrevistados, reunindo as respostas de homens e mulheres, a marca Condor ficou 
em disparado na frente de qualquer outra rede de supermercados, com um total de 56% dos 100 
entrevistados. Os supermercados Mercadorama ficaram na segunda colocação segundo 11% dos 
entrevistados. Na terceira posição geral, ficou a rede Wall Mart, com 6% dos entrevistados.   

 

 
GRÁFICO 01 – MARCAS MAIS CITADAS DE PUBLICIDADE DE SUPERMERCADOS 
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5. ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS DA REDE CONDOR SUPERMERCADOS 
 

“O Condor está de mãos dadas com você”, esse é o slogan que a rede Condor de 
supermercados utiliza. Existe todo um contexto por trás desta frase. No site da empresa A história da 
empresa revela muito do que este lema significa, principalmente quando se fala da virada da marca 
em 1998: na época a principal rede de supermercados do Paraná foi vendida para um grupo 
estrangeiro. Diante disso, Joanir Zonta, ao contrário de seu concorrente, não se entregou ao capital 
estrangeiro e manteve o seu empreendimento como sendo regional. E com investimento próprio e do 
BNDES a rede se expandiu e conquistou a simpatia dos paranaenses por ser uma empresa local. 
(CONDOR, 2017). 

Antes desse fato, o seu primeiro prêmio foi em 1996, quando ganhou o prêmio Top of Mind 
da Revista Amanhã (publicação do grupo de comunicação corporativa Amanhã, fundado em 1986, 
com foco na região Sul) com o qual o Condor foi aclamado como a marca mais lembrada do 
segmento. Em 1998 veio a sua segunda premiação, assim como nos anos 2000, 2001, 2003, 2004, 
2006 e 2008. No ano de 2005 ganhou o Prêmio Troféu Imprensa e em 2008 conquistou o Prêmio Top 
de Marketing organizado pela ADVB-PR (Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil 
– Seção Paraná). Foi em 2010 quando ganhou o seu primeiro Top of Mind Universitário, promovido 
pela JR Consultoria – UFPR em parceria com o Instituto Datacenso de Pesquisa, sendo premiado por 
ser a marca mais lembrada pelos universitários no segmento supermercado. A quantidade de 
premiações relacionadas ao seu marketing e a sua estratégia de comunicação só foram aumentando, 
chegando a ser premiada em oito cerimônias diferentes no ano de 2015. (CONDOR, 2017) 

Joanir Zonta aponta que o diferencial de sua empresa está no fato de prezar, além do preço 
baixo e da qualidade de seus produtos, pelo bom atendimento. Ele destaca que a boa relação com os 
seus clientes é algo que o seu hipermercado sempre buscou, e foi isso que influenciou, e muito, na 
criação de seu slogan. Na campanha “Vigilantes do Preço” (2017), por exemplo, as modelos que a 
estrelam são clientes da rede. Zonta ressalta: 

 
O compromisso que o Condor mantém é o de ajudar o consumidor a economizar, oferecendo 
produtos de qualidade, um mix amplo, ofertas que contribuam para o orçamento familiar e 
colaboradores constantemente treinados para oferecer o melhor atendimento, ou seja, estar 
sempre de mãos dadas com o nosso cliente. Nosso grande diferencial é a relação que 
construímos com nossos clientes, fornecedores, colaboradores e comunidade, que não fica 
somente na relação comercial. Nossa filosofia sempre foi a de estabelecer um relacionamento 
pessoal, construído principalmente com confiança e respeito mútuos. Temos um 
compromisso com a população que atendemos. (CONDOR, 2017) 

 
E isso não fica apenas no discurso, desde 2013 existe a Universidade Corporativa Condor, que 

objetiva o desenvolvimento das competências dos seus empregados a fim de que conquistem o 
sucesso profissional e pessoal. A criação do Instituto Joanir Zonta em 2014 é outro fato que reforça 
o que foi dito pelo fundador da empresa. Através de ações, o Instituto busca desenvolver as áreas 
educacionais, sociais e ambientais nas comunidades onde estão inseridas as lojas da rede Condor.  

A diretora de marketing da empresa, Elaine Munhoz, destaca que um dos diferenciais do 
Condor é justamente o investimento na área de comunicação. A instituição não possui uma agência 
de publicidade própria, apenas criou a Amplus que serve como um marketing do Condor para realizar 
algumas pesquisas e negociações de espaços para a publicidade no ponto de venda. A parte de criação 
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de comerciais e campanhas são todas realizadas por agências de publicidade especializadas e 
contratadas que ao se comunicarem e trocarem informações com as questões do marketing interno do 
Condor conseguem obter resultados mais específicos e aprofundados. Conforme uma pesquisa da 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), a cada R$1,00 investido em publicidade, 
o retorno é de, em média, R$10,69. E por isso Elaine analisa: “Não adianta ter uma estratégia 
fantástica, um roteiro maravilhoso, se a produção for medíocre. Existem diversos recursos para a 
produção de um bom material, basta ter bom senso” (CONDOR, 2017). Além de investir nas mídias 
tradicionais (como o rádio, televisão, impressos e mídia exterior), o supermercado obtém bons 
resultados quando se trata dos meios digitais. O site da marca conta com um bom volume de visitas, 
e a sua forte presença das redes sociais, como o Facebook e o Twitter, aproxima e interage com o 
cliente. Tanto seus posts sazonais quanto os cotidianos apresentam uma boa resposta de seu público. 

Outro importante slogan da marca é: “Cada família tem um jeito, e o Condor tem o jeito de 
todas as famílias”. Com isso, a marca pretendeu enfatizar de que independente da sua situação 
familiar e do que você procura (marcas tradicionais ou pequenas regionais), o supermercado está 
pronto para suprir as necessidades de cada um. Uma das peças publicitárias apresentadas foi sobre a 
“Família Feliz” (2010), que realizaram uma série de publicidade para a marca, levando o Condor a 
ganhar o Top of Marketing de 2011. A campanha buscou gerar empatia nos clientes, pois, por mais 
que as relações sociais tenham se alterado, a família continua sendo um ideal, um valor zelado pelo 
ser humano.  

Portanto, é de se destacar que, o fato de o Condor ser a marca mais lembrada pelas pessoas 
quando se fala em propaganda, se deve muito ao fato de este supermercado ter crescido muito nos 
últimos anos (e o contrário ter acontecido com muito de seus concorrentes). Como analisa Joanir 
Zonta, “a única forma de uma empresa de supermercado crescer é abrindo lojas” (CONDOR, 2017), 
e foi isso que a rede fez, aumentando muito a sua clientela em todas as regiões, outra questão que 
influEncia diretamente na resposta dos entrevistados: o fato de frequentarem o estabelecimento. 
Entretanto, o investimento em comunicação, propaganda e marketing acompanharam o crescimento 
da marca, fazendo com que hoje ela seja considerada uma das maiores, senão a maior, rede de 
supermercados do Paraná.  

 

 
FIGURA 01 – CAMPANHA 2017  
FONTE: SITE CONDOR (2017) 
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FIGURA 02 – FAMÍLIA FELIZ 2011 
FONTE: SITE CONDOR (2017) 
 
 

 
FIGURA 03 – CAMPANHA SAZONAIS 
FONTE: SITE CONDOR (2017) 
 
 

 
FIGURA 04 – CAMPANHA INSTITUCIONAL 
FONTE: SITE CONDOR (2017) 
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FIGURA 05 – ENVOLVIMENTO COM CAUSAS SOCIAIS 
FONTE: SITE CONDOR (2017) 
 
 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 

A famosa frase de Sócrates “Só sei que nada sei”, expressa muito bem o desenvolvimento do 
estudo do comportamento humano. Ainda que sejam comprovadas teorias, feitos novos estudos ou 
encontrados novos resultados, a análise comportamental e psicológica, em muitos aspectos, do ser 
humano ainda é um mistério. O entendimento desse complexo raciocínio se pauta em teorias e 
explicações de sociólogos e antropólogos que buscam entender a sociedade em sua complexidade, 
quando se trata, principalmente, do padrão de consumo do século XXI.  

Sabe-se, atualmente, que os principais processos de consumo associados à psicologia do 
consumidor e a todas as ferramentas do marketing (FONTENELLE, 2008), se localizam nos 
ambientes varejistas, em outras palavras, nos supermercados. São nesses locais que os publicitários e 
marqueteiros conseguem testar e implementar uma série de estratégias, com o intuito de aumentar os 
lucros dos estabelecimentos. Estratégias as quais, ainda que possuam um alto grau de eficácia, devem 
ser a todo o tempo estudadas e melhoradas. 

Os conceitos, pesquisa e autores apresentados por Goidanich (2012) que apontam para uma 
construção cultural em torno do ato de ir ao supermercado como sendo um comportamento feminino, 
estão em sintonia com o público-alvo do Condor conforme os resultados da pesquisa. Sendo a marca 
mais citada pelas mulheres entrevistadas (62% do total de mulheres), as campanhas do Condor sempre 
buscam enfatizar discursos, signos e valores que envolvem o comportamento de cuidar da família, de 
abastecimento do lar, de obtenção de vantagens financeiras para se comprar mais em benefício da 
família, de união e ajuda ao próximo. O melhor exemplo é o emprego de signos (visuais e verbais) 
como família, felicidade, união, economia e solidariedade (a exemplo da campanha solidária). 

Concluímos que, antes de uma possível discussão sobre os estereótipos de gêneros que podem 
ser reforçados pelas campanhas do Condor, a pesquisa comprovou que a empresa possui ciência do 
seu posicionamento, do seu público-alvo e de sua representatividade no estado do Paraná. Para tanto, 
ela valoriza sua mitologia de marca, sua história e aplica de forma bastante consciente estratégias de 
comunicação e marketing que se não forem as principais motivações, auxiliam para seja a marca mais 
lembrada por homens e mulheres da pesquisa. Por fim, o estudo também contribuiu para a 
confirmação do conceito de que a publicidade (em seu conjunto formado de imagens, palavras, 
formas, cores, discursos e ideologias) é mais consumida que os produtos que anuncia (ROCHA, 
2010). Por isso a importância dos estudos cada vez mais aprofundados da antropologia para esse 
fenômeno cultural que dá expressão, narrativa, portanto, uma linguagem ao consumo. 

 

172 



 

 
FIGURA 05 – ENVOLVIMENTO COM CAUSAS SOCIAIS 
FONTE: SITE CONDOR (2017) 
 
 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 

A famosa frase de Sócrates “Só sei que nada sei”, expressa muito bem o desenvolvimento do 
estudo do comportamento humano. Ainda que sejam comprovadas teorias, feitos novos estudos ou 
encontrados novos resultados, a análise comportamental e psicológica, em muitos aspectos, do ser 
humano ainda é um mistério. O entendimento desse complexo raciocínio se pauta em teorias e 
explicações de sociólogos e antropólogos que buscam entender a sociedade em sua complexidade, 
quando se trata, principalmente, do padrão de consumo do século XXI.  

Sabe-se, atualmente, que os principais processos de consumo associados à psicologia do 
consumidor e a todas as ferramentas do marketing (FONTENELLE, 2008), se localizam nos 
ambientes varejistas, em outras palavras, nos supermercados. São nesses locais que os publicitários e 
marqueteiros conseguem testar e implementar uma série de estratégias, com o intuito de aumentar os 
lucros dos estabelecimentos. Estratégias as quais, ainda que possuam um alto grau de eficácia, devem 
ser a todo o tempo estudadas e melhoradas. 

Os conceitos, pesquisa e autores apresentados por Goidanich (2012) que apontam para uma 
construção cultural em torno do ato de ir ao supermercado como sendo um comportamento feminino, 
estão em sintonia com o público-alvo do Condor conforme os resultados da pesquisa. Sendo a marca 
mais citada pelas mulheres entrevistadas (62% do total de mulheres), as campanhas do Condor sempre 
buscam enfatizar discursos, signos e valores que envolvem o comportamento de cuidar da família, de 
abastecimento do lar, de obtenção de vantagens financeiras para se comprar mais em benefício da 
família, de união e ajuda ao próximo. O melhor exemplo é o emprego de signos (visuais e verbais) 
como família, felicidade, união, economia e solidariedade (a exemplo da campanha solidária). 

Concluímos que, antes de uma possível discussão sobre os estereótipos de gêneros que podem 
ser reforçados pelas campanhas do Condor, a pesquisa comprovou que a empresa possui ciência do 
seu posicionamento, do seu público-alvo e de sua representatividade no estado do Paraná. Para tanto, 
ela valoriza sua mitologia de marca, sua história e aplica de forma bastante consciente estratégias de 
comunicação e marketing que se não forem as principais motivações, auxiliam para seja a marca mais 
lembrada por homens e mulheres da pesquisa. Por fim, o estudo também contribuiu para a 
confirmação do conceito de que a publicidade (em seu conjunto formado de imagens, palavras, 
formas, cores, discursos e ideologias) é mais consumida que os produtos que anuncia (ROCHA, 
2010). Por isso a importância dos estudos cada vez mais aprofundados da antropologia para esse 
fenômeno cultural que dá expressão, narrativa, portanto, uma linguagem ao consumo. 

 

 

 
6. REFERÊNCIAS 

 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1991. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007. 

BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. Cadernos 
de Pesquisa, v. 37, n. 132, p. 537-572, set./dez. 2007. 

CONDOR. Site da rede Condor de Supermercados. Disponível em: < 
http://www.condor.com.br/institucional>. Acesso em: 16 set 2017. 

DAVIES, Gary. MADRAN, Canan. Time, Food Shopping and Food Preparation: Some Attitudinal 
Linkages. British Food Journal, v. 99, n. 3, 1997, p. 80-88. 

FONTENELLE, Isleide Arruda. Psicologia e marketing: da parceria à crítica. Arquivos Brasileiros 
de Psicologia, v. 60, n. 2, 2008. 

GAZETA DO POVO. Conheça quais são as 5 maiores redes paranaenses de supermercado. Os cinco 
maiores grupos locais faturaram juntos, em 2015, R$ 10,7 bilhões, 2016. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conheca-quais-sao-as-5-maiores-redes-paranaenses-
de-supermercado-336aeq52u0cwusvntfs0tiuzg>. Acesso em: 16 set 2017. 

GOIDANICH, Maria Elisabeth. Mamãe vai ao supermercado: uma abordagem etnográfica das 
compras para o cotidiano. Tese de doutorado em Ciências Humanas. 251 f. Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, 2012 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

MCCRAKEN, Grant. Cultura e consumo: uma explicação teórica da estrutura e do movimento do 
significado cultural dos bens de consumo. Revista de Administração de Empresas, v. 47, n. 1, São 
Paulo, 2007, p. 99-115 

REVISTA AMANHÃ. Disponível em: <http://www.amanha.com.br>. Acesso em: 16 set 2017.  

ROCHA, Everardo. Culpa e prazer: imagens do consumo na cultura de massa. Comunicação, mídia 
e consumo. São Paulo, Vol. 2, n° 3, março, 2005. 

________________. Magia e capitalismo: um estudo antropológico da publicidade. São Paulo: 
Brasiliense, 2010. 

SHAW, Jenny. Shopping: Social and Cultural Perspectives. Cambridge: Polity Press, 2010  

SLATER, Don. Cultura de consumo e modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 

173



 

 
“THE OLD TAYLOR CAN'T COME TO THE PHONE RIGHT NOW”: 

VIDEOCLIPE COMO ESTRATÉGIA DE RECONFIGURAÇÃO DO 
SEMBLANTE MIDIÁTICO1 
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RESUMO 
  
Por meio de uma análise do videoclipe da canção “Look What You Made Me Do”, da cantora 
norte-americana Taylor Swift, este artigo procura demonstrar de que forma a produção audiovisual 
surge como estratégia para a reconfiguração do semblante midiático — conceito proposto por 
Andrew Goodwin (1992) e detalhado por Thiago Soares (2012). Ao apropriar-se do discurso da 
mídia sobre a artista no decorrer dos últimos 11 anos, o vídeo faz uso de táticas biográficas que 
funcionam como uma espécie de reencenação e reinvenção de sua figura na esfera pública. 
Pressupõe-se, assim, que a construção do discurso no videoclipe ajude a influenciar e transformar o 
semblante midiático de Taylor na esfera pública e social. 
 
Palavras-chave: Discurso; Mídia; Semblante midiático; Taylor Swift. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
  O videoclipe é um produto midiático responsável pela divulgação e propagação imagética 
da canção. Ao agregar características discursivas do artista, este tipo de produção audiovisual pode 
ser decisiva na hora de comercializar o produto — neste caso, a música — para a mídia e promover 
a circulação deste para o público que o consome. É por meio do videoclipe que o artista tem a 
chance de inserir e registrar seus valores discursivos, suas marcas e as ideias que quer transmitir e 
fixar no imaginário social. Assim, se cria uma espécie de probabilidade de conseguir controlar o 
que é dito sobre si na esfera pública. 

Além da música divulgada e ilustrada, o videoclipe apresenta também a imagética criada 
em torno do artista. Seja no aspecto visual ou comportamental, pode alavancar e até mesmo 
reconfigurar o que Andrew Goodwin (2012) chama de “semblante midiático”. O termo conceitua a 
imagem do artista que habita o senso dos consumidores da mídia, ou seja, o que o público pensa e 
acha sobre certo artista. No caso de Taylor Swift, objeto de estudo utilizado neste artigo, os fatores 
que orbitam em torno deste semblante, além do videoclipe, são discos, encartes de CDs, pôsteres, 
camisetas, ensaios fotográficos, entrevistas em revistas ou programas televisivos, discursos em 
premiações, shows e turnês.  

Além de mutável, o semblante midiático de Taylor Swift passou, ao longo dos anos, a ser 
controlado única e exclusivamente pela própria mídia. Assim se fez o discurso midiático referente à 
cantora, que a insere em um universo de comentários negativos nas redes sociais e a associação a 
uma personalidade falsa, rancorosa e mesquinha. Tal discurso foi fortemente utilizado para lucro 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Graduada em Comunicação Social - Jornalismo, IBES - Instituto Blumenauense de Ensino Superior, 
camilaiaramarcos@gmail.com. 
3  Graduada em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, FURB – Universidade Regional de Blumenau, 
jessicapinheiro010@yahoo.com.br. 
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pelos meios de comunicação de massa, em forma de manchetes sensacionalistas e pauta em 
programas de fofocas. Os relacionamentos amorosos da artista também foram acompanhados de 
perto, de forma obsessiva, pela mídia, desde o início de sua carreira. Em meio a tudo isso, Taylor se 
viu incapaz de ignorar os efeitos do discurso midiático em sua vida pessoal e profissional, e assim 
fez uso dele como estratégia para reconfigurar seu status no imaginário social e, ao mesmo tempo, 
criar uma nova forma de diálogo com o público e com a própria mídia. 

Portanto, diante do papel que o discurso midiático representa na carreira de um artista, 
justifica-se o estudo que busca entender como se deu a reconfiguração do semblante midiático da 
Taylor Swift com o uso do videoclipe. Para tanto, utilizamos o conceito proposto por Andrew 
Goodwin (1992), que define semblante como uma construção com base nos discursos da mídia e 
que cria um senso de personalidade ao artista, sendo então, um semblante midiático. Soares (2012: 
p.18) contribui ao afirmar que o videoclipe "é um produto capaz de gerar um ‘semblante midiático’ 
para um artista que o posiciona no mercado musical e passa a estabelecer uma relação extensiva 
com a canção que o origina". 
 
 
2. A CANÇÃO “LOOK WHAT YOU MADE ME DO” 
 
  Composta por Taylor Swift em parceria com o produtor musical Jack Antonoff, a faixa 
“Look What You Made Me Do” é o primeiro single do disco Reputation, sexto álbum de estúdio da 
artista, a ser lançado em outubro de 2017. Com notório afastamento dos trabalhos anteriores de  
Swift, fortemente influenciados pela música country e o pop melódico, a composição não é mero 
produto do acaso. Caracterizada pelo ritmo pulsante e predominantemente eletrônico, estilo popular 
em boates e casas noturnas, a melodia surge como marco importante no início de uma nova fase na 
trajetória comercial e midiática de Taylor: a necessidade, tanto da própria artista quanto da 
gravadora Big Machine, em inserir Swift dentro de um universo de forte consumo na música 
contemporânea. 
             A escolha de Antonoff como principal produtor pelo segundo álbum consecutivo é pensada 
de forma estratégica. O músico, que tem ganhado fama pelo envolvimento profissional com artistas 
femininas conhecidas por sua ousadia — as cantoras Lorde, Sia e Grimes, por exemplo —, também 
ajudou a impulsionar a retomada do pop da década de 1980. A prova mais concreta é 1989, descrito 
por Taylor como seu “primeiro álbum oficialmente pop”. O lançamento, em 2014, tirou a cantora de 
vez da cena country em que esteve inserida e consolidada por oito anos e a introduziu no universo 
da percussão programada, dos sintetizadores e acordes pulsantes de baixo. Ou seja, a parceria com 
Antonoff já havia surgido como uma forma de reposicionar a cantora no mercado fonográfico. 
Mesmo arriscado, do ponto de vista comercial, o álbum rendeu sete singles oficiais, abocanhou os 
prêmios Grammy de Melhor  Álbum Vocal Pop e Álbum do Ano e resultou na turnê The 1989 
World Tour, considerada a mais lucrativa de 2015.  

Diante do reposicionamento das canções, se faz necessária a mudança nos videoclipes. 
Straw (1993) afirma que o videoclipe é um fator crucial dentro das estratégias de divulgação dos 
álbuns. Pois possibilita o lançamento das músicas de forma individual e cria uma ampla promoção 
nas relações artista-música-álbum, além de ser um espaço de extensa expressão artística para a 
cantora. 

O videoclipe assume, então, um lugar evidenciador de duas lógicas produtivas da mídia: a 
música popular massiva e a televisão. Dos sistemas da música popular massiva, estabelece 
a ligação entre artistas, diretores de audiovisuais e diretores de arte e de marketing da 
indústria fonográfica com a finalidade de se configurar como objeto de divulgação de uma 
faixa musical. Determina a compreensão do lugar do artista na indústria fonográfica para a 
ingerência deste na dinâmica produtiva do clipe, acarretando, assim, na configuração de 
estratégias discursivas dos produtos em circulação (SOARES, 2009, p. 153). 
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Neste sentido, Soares (2012, p.3) discorre sobre a necessidade de fazer escolhas assertivas 
para a produção, sendo que “a escolha de um diretor para um clipe pode evidenciar uma lógica 
sobre a ingerência do artista-protagonista no campo da indústria fonográfica, desvelando conceitos 
acerca da cooptação e da autenticidade nos juízos de valores em circulação”. Em “Look What You 
Made Me Do”, Taylor escolheu trabalhar com o diretor Joseph Kahn, responsável pela produção de 
quatro dos videoclipes lançados pela cantora entre 2014 e 2015: Blank Space, Bad Blood, Wildest 
Dreams e Out of the Woods.  

Em Blank Space, de forma debochada e sarcástica, Swift já havia utilizado o discurso 
midiático como matéria-prima para a composição. Na época, a estratégia da artista foi rir das 
críticas direcionadas a ela pela mídia para que, desta forma, desse a entender que estas não 
alterariam sua forma de lidar com a imprensa ou sua personalidade como um todo. Na letra, ela faz 
uso de estereótipos criados pela mídia para, com bom humor, fazer graça de si mesma — conforme 
comentário durante um pocket show no  Museu do Grammy, em Los Angeles, em 20154: 

 
Quando eu comecei a escrever esta canção eu parei para pensar. Nos últimos pontos de 
vista da mídia, eu costumo ter uma fixação maravilhosa por me fantasiar como uma menina 
'serial dater'. Isso é incrível, eu amo isso. Às vezes, eu dou prioridade a ler alguns artigos 
que soam como 'Taylor Swift é vista ao lado de um cara. Cuidado, cara!’ Muitos artigos 
passam a descrição da minha personalidade muito diferente da minha personalidade real e a 
minha primeira reação é que isso é uma grande piada e só podem estar zombando de mim. 
Mas logo minha segunda reação é: 'Ei, isso é um assunto realmente interessante para se 
escrever!’ Tipo, algo como 'ela sai por aí coletando homens ao redor do mundo, ela escolhe 
um e assim que tudo termina ela chora, mas em seguida o aprisiona em sua teia e faz coisas 
horríveis...'. Bom, logo eu penso que posso usar isso! (SWIFT, 2015). 

 
No entanto, o videoclipe de Blank Space não demonstra engajamento tão óbvio com a 

canção como acontece em “Look What You Made Me Do”. Desta vez, percebendo que a mídia não 
deixaria de lado seu discurso sobre ela, Swift resolveu utilizar outro tipo de estratégia. Ao 
desaparecer quase por completo durante o primeiro semestre de 2017 — além de não mais fazer 
aparições públicas, a cantora deixou de lado as postagens em redes sociais nas quais se comunicava 
com os fãs, como Twitter e Instagram —,  Taylor criou um certo mistério ao redor de si mesma. Tal 
constatação atingiu seu ápice durante o mês de agosto, quando a artista deletou absolutamente todas 
as fotos de seu perfil no Instagram e passou a postar pequenos frames de vídeos com imagens 
fragmentadas de uma serpente — fazendo alusão ao apelido pelo qual passou a ser conhecida após a 
polêmica do vídeo “Famous”, do rapper Kanye West. Após meses de silêncio, os fãs agitaram as 
redes sociais com comentários e suposições sobre uma possível volta de Taylor aos holofotes. 

Dias após o suspense, a cantora finalmente divulgou em suas redes sociais a capa e a data 
de lançamento de seu novo disco, Reputation, além do nome do primeiro single do disco, “Look 
What You Made Me Do”. Na mesma semana, a faixa foi lançada oficialmente nas plataformas de 
streaming e download, rapidamente encabeçando a lista Billboard Hot 100. Na primeira semana de 
divulgação, o single atingiu a marca de 84,4 milhões de streams somente nos Estados Unidos. Além 
disso, conquistou a medalha de música mais vendida em uma semana em 2017, com 353 mil 
downloads. Também teve o quinto melhor “salto” rumo ao primeiro lugar da história, indo da 77ª 
posição para a 1ª em pouco mais de uma semana. 

Para compreender o porquê deste frenesi criado em torno da canção, se faz necessária e 
interessante a letra da mesma (disponibilizada no idioma original e traduzida livremente para o 
português): 

 
I don't like your little games (eu não gosto dos seus joguinhos) 

                                                 
4  Disnponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=p1Zt47V3pPw. Acesso em setembro de 2017. 
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uso de estereótipos criados pela mídia para, com bom humor, fazer graça de si mesma — conforme 
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Quando eu comecei a escrever esta canção eu parei para pensar. Nos últimos pontos de 
vista da mídia, eu costumo ter uma fixação maravilhosa por me fantasiar como uma menina 
'serial dater'. Isso é incrível, eu amo isso. Às vezes, eu dou prioridade a ler alguns artigos 
que soam como 'Taylor Swift é vista ao lado de um cara. Cuidado, cara!’ Muitos artigos 
passam a descrição da minha personalidade muito diferente da minha personalidade real e a 
minha primeira reação é que isso é uma grande piada e só podem estar zombando de mim. 
Mas logo minha segunda reação é: 'Ei, isso é um assunto realmente interessante para se 
escrever!’ Tipo, algo como 'ela sai por aí coletando homens ao redor do mundo, ela escolhe 
um e assim que tudo termina ela chora, mas em seguida o aprisiona em sua teia e faz coisas 
horríveis...'. Bom, logo eu penso que posso usar isso! (SWIFT, 2015). 

 
No entanto, o videoclipe de Blank Space não demonstra engajamento tão óbvio com a 

canção como acontece em “Look What You Made Me Do”. Desta vez, percebendo que a mídia não 
deixaria de lado seu discurso sobre ela, Swift resolveu utilizar outro tipo de estratégia. Ao 
desaparecer quase por completo durante o primeiro semestre de 2017 — além de não mais fazer 
aparições públicas, a cantora deixou de lado as postagens em redes sociais nas quais se comunicava 
com os fãs, como Twitter e Instagram —,  Taylor criou um certo mistério ao redor de si mesma. Tal 
constatação atingiu seu ápice durante o mês de agosto, quando a artista deletou absolutamente todas 
as fotos de seu perfil no Instagram e passou a postar pequenos frames de vídeos com imagens 
fragmentadas de uma serpente — fazendo alusão ao apelido pelo qual passou a ser conhecida após a 
polêmica do vídeo “Famous”, do rapper Kanye West. Após meses de silêncio, os fãs agitaram as 
redes sociais com comentários e suposições sobre uma possível volta de Taylor aos holofotes. 

Dias após o suspense, a cantora finalmente divulgou em suas redes sociais a capa e a data 
de lançamento de seu novo disco, Reputation, além do nome do primeiro single do disco, “Look 
What You Made Me Do”. Na mesma semana, a faixa foi lançada oficialmente nas plataformas de 
streaming e download, rapidamente encabeçando a lista Billboard Hot 100. Na primeira semana de 
divulgação, o single atingiu a marca de 84,4 milhões de streams somente nos Estados Unidos. Além 
disso, conquistou a medalha de música mais vendida em uma semana em 2017, com 353 mil 
downloads. Também teve o quinto melhor “salto” rumo ao primeiro lugar da história, indo da 77ª 
posição para a 1ª em pouco mais de uma semana. 

Para compreender o porquê deste frenesi criado em torno da canção, se faz necessária e 
interessante a letra da mesma (disponibilizada no idioma original e traduzida livremente para o 
português): 

 
I don't like your little games (eu não gosto dos seus joguinhos) 

                                                 
4  Disnponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=p1Zt47V3pPw. Acesso em setembro de 2017. 
 

 

Don't like your tilted stage (não gosto do seu palco inclinado) 
The role you made me play (o papel que você me faz interpretar) 
Of the fool (da tola) 
No, I don't like you (não, eu não gosto de você) 
 
I don't like your perfect crime (eu não gosto do seu crime perfeito) 
How you laugh when you lie (como você ri quando mente) 
You said the gun was mine (você disse que a arma era minha) 
Isn't cool (não é legal) 
No, I don't like you (não, eu não gosto de você) 
Ooh 
 
But I got smarter (mas eu fiquei mais esperta) 
I got harder (fiquei mais resistente) 
In the nick of time (bem a tempo) 
Honey I rose up from the dead (querido, eu renasci dos mortos) 
I do it all the time (eu faço isso o tempo todo) 
I got a list of names (eu tenho uma lista de nomes) 
And yours is in red, underlined (e o seu está em vermelho, sublinhado) 
I check it once (eu confiro uma vez) 
Then I check it twice (então eu confiro duas vezes) 
Ooh 
 
Ooh look what you made me do (oh, olhe o que você me fez fazer) 
Look what you made me do (olhe o que você me fez fazer) 
Look what you just made me do (olhe o que você me fez fazer) 
Look what you just made me do (olhe o que você me fez fazer) 
[repeat 1x] 
 
I don't like your kingdom keys (eu não gosto das chaves do seu reino) 
They once belonged to me (certa vez elas pertenceram a mim) 
You asked me for a place to sleep (você me pediu por um lugar para dormir) 
Locked me out (me trancou para fora) 
And threw a feast (What?) (e promoveu um banquete - o quê?) 
 
The world moves on (o mundo prossegue) 
Another day (outro dia) 
Another drama drama (outro drama, drama) 
But not for me (mas não para mim) 
Not for me (não para mim) 
All I think about is karma (eu só penso em carma) 
And then the world moves on (então o mundo prossegue) 
But one thing is for sure (mas uma coisa é certa) 
Maybe I got mine (talvez eu tenha recebido o que mereci) 
But you'll all get yours (mas vocês também receberão) 
 
But I got smarter (mas eu fiquei mais esperta) 
I got harder (fiquei mais resistente) 
In the nick of time (bem a tempo) 
Honey I rose up from the dead (querido, eu renasci dos mortos) 

177



 

I do it all the time (eu faço isso o tempo todo) 
I got a list of names (eu tenho uma lista de nomes) 
And yours is in red, underlined (e o seu está em vermelho, sublinhado) 
I check it once (eu confiro uma vez) 
Then I check it twice (então eu confiro duas vezes) 
Ooh 
 
Ooh look what you made me do (oh, olhe o que você me fez fazer) 
Look what you made me do (olhe o que você me fez fazer) 
Look what you just made me do (olhe o que você me fez fazer) 
Look what you just made me do (olhe o que você me fez fazer) 
[repeat 1x] 
 
I don't trust nobody (eu não confio em ninguém) 
And nobody trusts me (e ninguém confia em mim) 
I'll be the actress (eu serei a atriz) 
Starring in your bad dreams (estrelando em seus pesadelos) 
[repeat 3x] 
 
"I'm sorry (eu sinto muito) 
The old Taylor can't come to the phone right now (a velha Taylor não pode atender ao telefone 
agora) 
Why? (por quê?) 
Oh, 'cause she's dead." (oh, porque ela está morta) 
 
Ooh look what you made me do (oh, olhe o que você me fez fazer) 
Look what you made me do (olhe o que você me fez fazer) 
Look what you just made me do (olhe o que você me fez fazer) 
Look what you just made me do (olhe o que você me fez fazer) 
[repeat 1x] 
 

Diferentemente de Blank Space, cuja letra utiliza frases cômicas para incorporar o discurso 
midiático (“Querido, eu sou um pesadelo vestido de sonho”, “Meninos só querem amor quando é 
tortura, não diga que não avisei você”), “Look What You Made Me Do” adota recursos sombrios, 
de conotação vingativa e amargurada, para traduzir a mensagem que a artista deseja transmitir à 
mídia e ao público: a velha Taylor está morta, e a nova Taylor tem muito trabalho pela frente.  
 
 
3. DISCURSO MIDIÁTICO NO VIDEOCLIPE 
 
    O videoclipe, além de ser um meio de divulgação, é também um produto responsável por 
viralizar conteúdos dentro dessa nova configuração de sociedade, conforme abordado por 
Lipovetsky (2004). O autor afirma que a capacidade midiática de criar uma grande escala de 
fenômenos comportamentais, hits e super stars permite aos artistas interagir e alcançar sucesso nos 
meios online e offline. 

Charaudeau (2006) afirma que todo ato social é um ato de interação. Com a utilização de 
sedução e interação, por meio do uso da linguagem, é possível criar um contrato de comunicação, 
que sofre mudanças durante o tempo e conteúdo sócio-cultural. Ou seja, o autor baseia a análise de 
discurso no ato de comunicação entre duas instâncias: produção e recepção. A instância da 
produção é a responsável pela ordem do discurso midiático e a instância da recepção pelo público 
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    O videoclipe, além de ser um meio de divulgação, é também um produto responsável por 
viralizar conteúdos dentro dessa nova configuração de sociedade, conforme abordado por 
Lipovetsky (2004). O autor afirma que a capacidade midiática de criar uma grande escala de 
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Charaudeau (2006) afirma que todo ato social é um ato de interação. Com a utilização de 
sedução e interação, por meio do uso da linguagem, é possível criar um contrato de comunicação, 
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que consome essas informações midiáticas. Sendo que o público — receptores — interpreta as 
mensagens conforme sua própria capacidade. Ao demonstrar como a notícia é construída nas 
estratégias de encenação da informação, há uma fragmentação do real, para que dessa forma, se 
possa construir esse real a partir da seleção dos acontecimentos que serão noticiados na mídia.  

Portanto, o discurso midiático constitui em um filtro de seleção dos acontecimentos que a 
mídia realiza por meio de dados que se relacionam com as noções de tempo, espaço e hierarquia. 
Que requerem o uso das estratégias da informação, que são: relatar, comentar e provocar o 
acontecimento. Ainda no livro Discursos das Mídias, o autor destaca que ao analisar a mídia se faz 
necessária a separação de cada suporte midiático, separando como gêneros jornalísticos (imprensa), 
gêneros televisivos e gêneros radiofônicos. Uma vez que cada suporte midiático — instância da 
emissão — utiliza-se de diferentes formas textuais para se comunicar com as instâncias da 
recepção, que irá realizar sua interpretação. 

Diante do papel que a mídia vem desenvolvendo, Charaudeau (2006) afirma que há uma 
certa manipulação, mas que nem sempre ela é proposital. E que geralmente ocorre pelo fato de que 
as mídias impõem os acontecimentos que serão narrados e destacados, uma vez que não é sempre 
que agendas pautadas pelas mídias condizem com as agendas da política e cidadania. Desta forma, 
se constroem sentidos com argumentação e persuasão, estabelecendo assim o contrato de 
comunicação entre quem emite e quem recebe o conteúdo produzido pelo discurso midiático. Neste 
sentido, as características aqui descritas nos permitem ter uma ideia de como a mídia pode 
influenciar e moldar as informações que chegam aos receptores.  

No caso de Taylor Swift, a maior carga de informações que chega aos receptores através 
do discurso midiático se refere à vida pessoal da cantora — especialmente a seus relacionamentos 
românticos. O que se percebe é uma espécie de “coreografia” da mídia em relação a este tema, em 
que cada estágio da informação é minuciosamente roteirizada para vender a ideia de que, a cada 
relacionamento iniciado, Swift colocará tudo a perder indo depressa demais, assustando seus 
parceiros, fazendo a relação afundar e, por fim, escrevendo um novo hit para seu próximo disco. O 
vídeo da canção “Look What You Made Me Do” aborda, de forma incisiva, esta temática. 

Para Vernallis (2004) o propósito do produto vídeo é relacionar os elementos visuais e 
musicais, de modo com que a imagem confira qualidade ao som. “Nos videoclipes, [...] gravações e 
edições se tornam tangíveis. A materialização da imagem contribuiu para atrair o espectador para a 
trilha sonora.” (VERNALLIS, 2004, p.112). Sendo o videoclipe um produto de ampla 
complexidade que ao mesmo tempo oferece um espaço de representações artísticas capazes de guiar 
o receptor com elementos sonoros, imagens e algumas vezes pela falta de imagem que preencheria 
uma lacuna.  

Diante de tais estratégias promocionais, o uso de repetições é abundante nas produções de 
canções, bem como nos videoclipes. Caracterizado por uma frase de forte fixação, o "verso gancho" 
é o trecho mais significativo de um videoclipe. Vernallis (2004) aponta que geralmente é 
encontrado no refrão da canção e que tem como objetivo evidenciar a letra e projetar uma imagem. 
Soares (2012: p.149) complementa ao afirmar que “é importante refletir que o processo analítico 
que parte da localização de ‘versos ganchos’ para entender sobre a temática da canção precisa ser 
entendido através do uso de metáforas do pop e do rock que são historicizadas nos gêneros 
musicais.” Já na parte visual da produção, com a finalidade de reforçar a imagética do artista aos 
receptores, há o "gancho visual". Soares (2012: p.150) discorre sobre o termo utilizado por 
Goodwin (1992) que alega ser “uma espécie de localização, na imagem, de uma estratégia utilizada 
para manter o espectador assistindo ao clipe — tais quais as ferramentas para manter o ouvinte na 
canção, empreendidas nos refrões.” Soares (2012) discorre sobre a finalidade dos ganchos visuais 
em demonstrar o comportamento do artista de forma com que a imagética dele penetre o imaginário 
dos consumidores.  
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4. ESTRATÉGIAS DE RECONFIGURAÇÃO DO SEMBLANTE MIDIÁTICO 
 

Texto No videoclipe da canção “Look What You Made Me Do”, Taylor Swift surge saindo 
de uma cova, em um cemitério sombrio, à noite. Na cena inicial, a câmera faz um passeio aéreo 
pelo cemitério, e pode-se notar que as sepulturas formam as letras “TS”, alusão às iniciais da 
cantora. Dá-se a entender, desta forma, que tudo que está ali enterrado já pertenceu ou está 
relacionado à cantora. Logo após, um close fechado em uma das covas revela o epitáfio: “Aqui jaz a 
reputação de Taylor Swift”. E é dessa forma que a cantora inicia sua reconfiguração do semblante 
midiático ao enterrar a Taylor antiga e ressurgir como uma nova. 

A primeira referência notada, logo que a artista canta o primeiro verso da canção, é o 
vestido que a “Taylor zumbi” usa: o mesmo do videoclipe “Out of the Woods”, do disco 1989, 
dando a entender que aquela fase da carreira da cantora foi realmente sepultada. Em seguida, ao 
cantar o verso “I don’t like your tilted stage” — referência clara ao palco inclinado criado por 
Kanye West para sua mais recente turnê —, Taylor endireita as covas tortas do cemitério e em uma 
das lápides pode-se ler o nome “Nils Sjöberg”, pseudônimo que a artista utilizou para compor a 
canção “This Is What You Came For”, produzida pelo ex-namorado, o DJ Calvin Harris, e cantada 
por Rihanna. Quando Taylor e Calvin colocaram um fim à relação, a cantora decidiu anunciar que 
era responsável pela composição, o que não agradou o DJ. Neste caso, a referência dá a entender 
que o pseudônimo também foi enterrado e que, a partir de agora, Taylor não mais irá deixar de levar 
o crédito por seus trabalhos. 

Na última cena do cemitério, Taylor aparece sendo enterrada. Na tomada, ela aparece 
usando o vestido Oscar de La Renta escolhido para sua aparição no MET Gala de 2014, início da 
“era 1989”. Agora viva, Taylor surge em um banheiro luxuoso, deitada em uma banheira cheia de 
diamantes — referência a uma personagem que, segundo a própria Taylor, a mídia criou dela: “A 
garota que chora as mágoas em uma banheira de mármore cercada por pérolas”. Indo contra esse 
estereótipo fixado no imaginário social pelo discurso midiático, a nova Taylor exorciza sua raiva, 
em vez de chorar, enquanto se banha em diamantes. Na mesma cena, pode-se perceber uma nota de 
um dólar ao lado de seu ombro direito. Diz respeito a outra sutil referência, desta vez ao processo 
iniciado e vencido por ela contra um radialista que a assediou sexualmente em 2016. O réu cobrou 
milhões da cantora, enquanto ela exigiu indenização de apenas um dólar. 

Na cena seguinte, durante a “ponte” da canção, Taylor aparece sentada em um trono 
enquanto dezenas de serpentes se arrastam por degraus para chegar até ela. A cantora usa anéis 
incrustados com jóias em forma de cobras, e uma das serpentes serve chá para sua “rainha”. Este é o 
primeiro gancho visual utilizado pela cantora, que finalmente incorpora o símbolo usado pela mídia 
para tentar negativar sua imagem pública durante o último ano. Ao se afirmar como, de fato, uma 
cobra, Taylor toma para si o controle de sua imagem visual e comportamental, de acordo com o 
conceito defendido por Soares (2012). 
 

 
FIGURA 01 – RAINHA DAS COBRAS 
FONTE: YOUTUBE (2017) 
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Entra então o refrão, “Look What You Made Me Do”, frase repetida sete vezes enquanto 

uma Taylor inconsequente e vestida de forma chamativa, com casacos de pele e gigantescos óculos 
de sol, sofre um acidente de carro. Pode-se identificar o refrão como o “verso gancho” da canção e, 
consequentemente, do videoclipe. Isso porque, além ser repetida inúmeras vezes, a frase “look what 
you made me do” (olhe o que você me faz fazer) projeta todo o desabafo, ao mesmo tempo irônico 
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canção se refere especificamente à mídia e suas inúmeras tentativas de derrubar a artista, que 
sempre ressurge de forma bem sucedida. Isso também é evidenciado pela cantora na cena inicial, da 
ressurreição, e na própria letra da canção, com a frase “I rose up from the dead, I do it all the time” 
(eu ressurgi dos mortos, eu faço isso o tempo todo). 

Na cena do verso gancho, o veículo bate em um poste e a cantora surge deitada sobre o 
banco do condutor, sem ferimentos, segurando uma estatueta do prêmio Grammy enquanto 
paparazzis se apressam para registrar o momento. Aqui, a referência fica sujeita a várias 
interpretações. Pode tanto dizer respeito a Taylor fazendo pouco caso do fato de que a mídia presta 
mais atenção em seus erros (o acidente de carro) do que em seus acertos (o Grammy); ou até mesmo 
do fato de que após ganhar o Grammy de álbum do ano em 2016, a vida de Taylor se tornou um 
desastre perante a mídia — o acidente, neste caso, aparece como uma analogia à derrocada da 
cantora, acompanhada de perto por todos. 

Na segunda parte da canção, o videoclipe entrega Taylor sozinha, presa em uma gaiola, 
sentada em um balanço, vestida de laranja (a cor oficial dos uniformes penitenciários nos Estados 
Unidos) e cercada por seguranças. A referência neste caso é ao isolamento da vida pública nos 
últimos meses. E deixa claro: mesmo enclausurada, a cantora segue sendo vigiada a todo o tempo. 
Ainda dentro da gaiola, Taylor surge sentada em uma mesa degustando um banquete (referência ao 
verso “Locked me out and threw a feast” - Me trancou para fora e promoveu um banquete). 

Em seguida, vemos Taylor e uma quadrilha de ladrões vestidos com máscaras de gatos 
(alusão à conhecida fixação da cantora pelos felinos) roubando o cofre de um banco. Nos painéis 
digitais que aparecem por trás da cantora, pode-se ler “Stream Co.”, ou seja, “companhia de 
streaming”. Em 2015, Taylor comprou briga com plataformas de streaming como o Spotify, 
retirando todo o seu catálogo de músicas do ar. Na época, ela alegou que as companhias de 
streaming não recompensavam os envolvidos na criação das músicas de maneira devida. Na mesma 
cena, a cantora surge queimando uma pilha de dinheiro — clara resposta à mídia que, por conta da 
disputa contra as companhias de streaming, a chamou de “mercenária”. 

Outra referência a embates judiciais aparece na cena seguinte, em que Taylor e suas 
“comparsas” surgem em motos, vestidas com jaquetas de couro. Em 2015, a empresa de roupas 
Blue Sphere processou a cantora pelo uso da expressão “Lucky 13” (13 da Sorte) em camisetas 
vendidas por ela. A empresa alegou que a artista havia plagiado uma de suas marcas, que tem o 
mesmo nome e é caracterizada pelo estilo biker que Taylor utiliza no videoclipe. O processo 
terminou em acordo entre ambas as partes, e na mesma época Taylor passou a patentear todas as 
frases que seriam usadas em merchandising. No fim do clipe, a cantora ergue as motos com as mãos 
e elas se desfazem em dinheiro. 

Agora vemos Taylor posicionada como a líder de uma legião de mulheres robóticas. Todas 
se vestem da mesma forma, têm corpos perfeitos e aparentam ser feitas de plástico. Durante os 
últimos anos, a mídia criticou fortemente a squad de amigas de Taylor — em sua maioria, 
supermodelos, atrizes hollywoodianas e estrelas do pop que, de acordo com a imprensa, não têm 
personalidade e se comportam de forma similar. Na cena que antecede o segundo refrão, vemos o 
“quartel-general” destruído e a squad de Taylor caída no chão, dando a entender que o conceito 
também ficou no passado.  

Vestida de forma sexy, como uma verdadeira diva pop, Taylor entra em uma sala onde 
seus funcionários a esperam para atender a ordens. Todos os oito empregados saem atrás da cantora, 
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apressados e desesperados, mais uma referência ao discurso da mídia de que Taylor é uma pessoa 
calculista e controladora no que diz respeito ao comando de sua carreira. Os funcionários revelam, 
então, estarem usando camisetas com a inscrição “I Love TS” por baixo de suas roupas. A alusão 
diz respeito à camiseta usada pelo ator Tom Hiddleston, ex-namorado de Taylor, em uma praia, 
durante o feriado de 4 de Julho de 2016. Segundo a mídia, a cantora o teria obrigado a usar a peça 
de roupa. Durante a cena, vê-se pequenos flashes da artista serrando uma das asas de um jatinho 
particular. 

No ápice do videoclipe, Taylor surge usando uma camiseta com a inscrição “REP” — 
referência direta ao título de seu novo álbum, Reputation, mas também um trocadilho com a sigla 
RIP - Rest in Peace (descanse em paz). Esta Taylor está no topo, ereta, encarando a câmera 
enquanto canta. Quando a imagem é aberta, se vê diversas “versões” da cantora rastejando e 
brigando entre si  para chegar ao topo, onde está a “nova Taylor”. Pode-se identificar a personagem 
da cantora no videoclipe de “You Belong With Me”, de 2008; a líder de torcida do videoclipe de 
“Shake it Off”, de 2015; e, entre outras, as caracterizações das turnês Fearless (2009/2010) e Red 
(2013/2014). Com um movimento, a “nova Taylor” derruba as personagens antigas, provando ser 
mais forte e superior às Taylors anteriores. Este é o segundo gancho visual apresentado no vídeo, 
uma vez que Taylor literalmente se posiciona como uma nova artista e empurra seus semblantes 
anteriores para que caiam no esquecimento. 
 

 
FIGURA 02 – RIP TAYLOR 
FONTE: YOUTUBE (2017) 
 

No telefone, Taylor proclama as palavras que justificam tal comportamento: “Me desculpe, 
a velha Taylor não pode atender ao telefone agora. Por quê? Oh, porque ela está morta.” Mais um 
gancho visual, uma vez que a cantora profetiza as palavras que deseja penetrar no imaginário de seu 
público. 
 

 
FIGURA 03 – TAYLOR NO TELEFONE 
FONTE: YOUTUBE (2017) 
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O vídeo volta para a sala dos funcionários, onde Taylor dança com seus empregados — 
aqui nota-se que são oito, o mesmo número de ex-namorados da cantora. O videoclipe nos mostra, a 
partir de então, uma sucessão de cenas finais: Taylor aparece explodindo uma loja cujo nome é 
“TS” e indo embora, enquanto os paparazzi tiram fotos, fazendo alusão à destruição de sua marca; 
surge novamente sentada no trono, no “palácio das cobras”; e no cofre do banco, atingindo uma 
pilha de dinheiro com um taco de baseball. 

Na parte final do vídeo, uma Taylor nunca vista antes aparece pichando um jatinho 
particular com a palavra “reputation”. Aqui, mais um gancho visual que serve tanto para divulgar o 
nome do novo disco da cantora quanto para mostrar que ela está literalmente reescrevendo sua 
reputação através de um semblante completamente novo e diferente. 
 

 
FIGURA 04 – TAYLOR PIXANDO  
FONTE: YOUTUBE (2017) 
 

A canção termina e, então, 15 versões de Taylor surgem em frente ao avião, fazendo uma 
reverência ao público, que não aparece, mas aplaude e grita. Inicia-se um diálogo entre as diferentes 
“personagens” de Taylor, utilizando bordões e frases do discurso midiático direcionado a ela ao 
longo de sua carreira.  
 

 Taylor de “You Belong With Me”: Gente! (surpresa e feliz com o público) 
 Taylor zumbi: Pare de fazer essa cara de surpresa, é tão irritante! 
 Taylor líder de torcida: É, você não pode estar tão surpresa o tempo todo. 

 
Nesta parte do diálogo, as Taylors discutem com base na ideia vendida pelo discurso 

midiático ao longo de toda a carreira da cantora: de que ela sempre “finge” estar surpresa ao receber 
prêmios por seu trabalho ou ao subir ao palco durante suas turnês, sempre lotadas de fãs. 
 

 Nova Taylor: Qual o problema dessa vadia?  
 Taylor zumbi: Não me chame disso! 

 
Aqui, as Taylors fazem uma referência óbvia à rixa da cantora com o rapper Kanye West. 

Em 2016, o artista lançou a música “Famous”, cuja letra afirma “I made that bitch famous” (eu fiz 
aquela vadia ser famosa). Na canção, Kanye se refere a Taylor quando destaca o episódio 
protagonizado por ambos durante o Video Music Awards (VMA) 2009, quando Taylor recebeu das 
mãos do rapper o prêmio de melhor clipe do ano por “You Belong With Me”. Na época, antes de 
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entregar o prêmio à artista, Kanye criticou a escolha do público e destacou que a cantora Beyoncé 
deveria ter ganhado o prêmio no lugar de Taylor. Então, no Grammy 2016, durante seu discurso ao 
vencer o prêmio de álbum do ano, Taylor falou sobre “pessoas que querem levar o crédito pelo 
trabalho duro das mulheres”, uma indireta clara à atitude de Kanye ao lançar a canção “Famous”. 
 

 Taylor da turnê Fearless: Pessoal… 
 Taylor da turnê Red: Ah, pare de agir como se você fosse boazinha. Você é tão falsa!  
 Taylor da turnê Fearless começa a chorar 
 Taylor biker: Lá vai ela, se fazendo de vítima, de novo…  

 
As Taylors brigam entre si utilizando frases popularizadas pela mídia no decorrer dos anos, 

dizendo que a cantora não é tão “boazinha” quanto aparenta ser e que se faz de vítima em suas 
canções para ter razão diante de quaisquer conflitos vividos com seus ex-namorados. 
 

 Taylor do MET Gala: O que você está fazendo? 
 Taylor do acidente de carro: Coletando provas. Vou editar isso depois.  
 Taylor do VMA 2009: Ah, eu gostaria de ser excluída desta narrativa. 
  

“Coletar provas para editar depois”, nesse caso, é uma clara referência à polêmica em que a 
cantora se envolveu em 2016 ao lado de Kanye West e sua mulher, Kim Kardashian. Naquele ano, 
Kim divulgou um vídeo em que Kanye e Taylor conversam pelo celular, e Taylor supostamente 
“aprova” a letra de “Famous” antes de seu lançamento — o que derrubaria o discurso da cantora 
durante o Grammy daquele mesmo ano. Na época, o discurso midiático direcionado a Taylor foi de 
que ela seria uma “cobra”, ou seja, uma pessoa falsa e traiçoeira. A artista se defendeu, dizendo que 
jamais aprovou o verso “I made that bitch famous” (eu fiz aquela vadia ser famosa), e que o vídeo 
divulgado por Kim teria sido editado antes da postagem. Ela também se pronunciou em seu Twitter, 
dizendo que “gostaria de ser excluída da narrativa” referente à polêmica, o que gerou uma série de 
comentários debochados e memes na internet. 
 

 Todas as Taylors: CALA A BOCA! 
 

 
FIGURA 05 – 15 VERSÕES DE TAYLOR  
FONTE: YOUTUBE (2017) 
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Irritadas, todas as Taylors põem um fim ao discurso midiático do passado. Assim, a nova 
Taylor Swift “abraça” seu mais novo semblante e assiste do background enquanto as velhas Taylors 
finalmente são silenciadas. O “cala a boca” também surge como um gancho visual, uma vez que 
serve como uma mensagem para a mídia: é hora de enterrar tudo que foi dito sobre ela e iniciar um 
novo discurso — desta vez, previamente aprovado e incorporado pela própria artista. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 

Tendo em vista que o videoclipe é uma poderosa ferramenta de divulgação dentro da 
sociedade e interage com a canção de forma que se construa uma imagem tanto estética quanto 
comportamental, pode-se concluir que Taylor Swift fez uso da produção audiovisual como 
instrumento para reconfigurar e disseminar seu novo semblante perante a mídia e o público. Tanto 
para encontrar um novo posicionamento no mercado fonográfico quanto para buscar uma forma de 
controle de sua própria imagem no imaginário social, a cantora fez uso de estratégias ligadas à 
apropriação do discurso midiático: polêmicas, críticas e até mesmo ofensas direcionadas a ela. 

No novo semblante midiático proposto por Taylor, o público reconhece uma artista que 
pouco se importa com a opinião da mídia e, de fato, faz uso de tudo que é dito sobre ela para inovar 
e impulsionar seu trabalho. Uma vez que o discurso midiático surge como forte oponente para 
celebridades que procuram controlar suas próprias imagens, conclui-se que sua influência na 
construção do conceito da artista no imaginário social é simplesmente incontrolável. Assim, vendo 
que não seria possível alterar o que foi dito ou apagar seus erros Taylor personificou o discurso para 
admitir suas falhas e, ao mesmo tempo, reconfigurar seu semblante antes que fosse destruída pela 
mídia. Assim, toma para si o controle de sua história e impede que a mídia possa dizer sobre ela 
qualquer coisa que ela mesma já não tenha dito. 
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RESUMO 

A televisão está inserida em um contexto atual de convergência e, por isso, busca se adequar                
frente a um novo paradigma de produção e de consumo. Com base nesse pressuposto, o               
presente artigo propõe a discussão a respeito das estratégias e das mudanças no             
telejornalismo, a partir da análise do noticiário Café com Jornal da Rede Bandeirantes de              
Televisão. Sob uma abordagem culturalista, a investigação procura responder se tais           
mecanismos utilizados no programa apontam ou não para um cenário de cross ou             
transmidialidade. Como desafio complementar, o estudo objetiva responder o questionamento          
“Importa onde vemos e ouvimos?” (SILVERSTONE, 2014). Tal pesquisa é lançada sob a             
perspectiva do Design Transmídia que vai além da observação do conteúdo, buscando elencar             
as dinâmicas do ambiente comunicacional, as diferentes formas de experiência, de expressão            
e de apropriação da mídia.  
 
Palavras-chave: Telejornalismo; Cultura da convergência; Crossmídia; Transmídia; Design        
Transmídia. 
 

INTRODUÇÃO  

A televisão é lugar social de encontro. Está baseada na informação, na sedução e no               

entretenimento. Inserida em contexto de convergência (JENKINGS, 2009), segundo Fechine          

(2013), vive uma crise de identidade. Passa a lidar com um novo paradigma de produção e de                 

consumo e com um inédito contrato de leitura com o público. Frente às mudanças, busca               

estratégias para se adequar a esse complexo ecossistema comunicativo (Orozco apud           

MORAES, 2006).  

Com base nesse cenário, o presente artigo busca analisar qualitativamente uma parcela            

da TV, o telejornal – nesse caso representado pelo noticiário Café com Jornal da Rede               

Bandeirantes de Televisão. Sob a perspectiva do Design Transmídia, pretende elencar as            

características de convergência desse matutino e responder se tais peculiaridades podem ser            

consideradas a partir de uma visão cross ou transmídia. Além disso, como desafio             
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RESUMO 

A televisão está inserida em um contexto atual de convergência e, por isso, busca se adequar                
frente a um novo paradigma de produção e de consumo. Com base nesse pressuposto, o               
presente artigo propõe a discussão a respeito das estratégias e das mudanças no             
telejornalismo, a partir da análise do noticiário Café com Jornal da Rede Bandeirantes de              
Televisão. Sob uma abordagem culturalista, a investigação procura responder se tais           
mecanismos utilizados no programa apontam ou não para um cenário de cross ou             
transmidialidade. Como desafio complementar, o estudo objetiva responder o questionamento          
“Importa onde vemos e ouvimos?” (SILVERSTONE, 2014). Tal pesquisa é lançada sob a             
perspectiva do Design Transmídia que vai além da observação do conteúdo, buscando elencar             
as dinâmicas do ambiente comunicacional, as diferentes formas de experiência, de expressão            
e de apropriação da mídia.  
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complementar, pretende responder o questionamento lançado por Roger Silverstone em Por           

que estudar a Mídia? (2014, p. 162) – e adaptado para essa pesquisa: “Importa onde vemos e                 

ouvimos?”.  

A presente pesquisa é construída sob a noção de importância de estudar tais mudanças              

não só a partir de uma perspectiva tecnológica, mas priorizando um viés social, cultural ou               

ainda econômico, político e histórico. (JOSGRILBERG, 2005; RÜDIGER 2011;         

SILVERSTONE, 2014). Sob uma perspectiva que tanto aponte as sutilezas, poderes e            

consequências das mudanças tecnológicas, quanto que olhe para essa produção enquanto           

processo, enquanto dimensão da experiência. “A mídia se faz. Nós a fazemos”, indica             

Silverstone.  (2014, p. 147).  

Ressalta-se, portanto, que o estudo se orienta a partir da necessidade de estudar essa              

mídia com base nessa imbricação operada pelo consumo, posto que ele se caracteriza a partir               

da “destruição de bens para a produção de significados”. (2014, p. 150). Com base nessas               

questões, opta-se por uma abordagem culturalista, atenta a ideia de que toda produção             

jornalística possui um conjunto de referências de sentido (produzidos e/ou priorizados) e de             

pressupostos que circulam em um contexto e local de fala particulares. (ESCOSTEGUY,            

2012).  

Leva-se em consideração, aqui, o apontamento de Dominique Wolton (2012): usar a            

comunicação, mas estudá-la também. Isso porque, segundo o pesquisador, as mídias de            

massa, e sua relação com as novas, carecem de pesquisas. Trata-se, de acordo com ele, de                

uma ausência de tradição intelectual aliada a uma baixa demanda por conhecimento no             

Campo da Comunicação – ela como constituinte da nossa relação com o mundo e como um                

dos valores essenciais da cultura e da democracia.  

 

UM (NOVO) ECOSSISTEMA 

As características são a onipresença da mídia e da tecnologia, uma maior possibilidade             

de interação, a indefinição de fronteiras (GOSCIOLA, 2012), a personalização e a oferta de              

conteúdos on demand . Por um lado a fragmentação do público e sua autonomia. Por outro, a                

construção de uma inteligência e conhecimentos coletivos. A descrição narra esse (novo)            

ecossistema comunicativo, baseado na convergência. (FECHINE, 2013).  
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Diante dessa Cultura da Internet, segundo Manuel Castells (2003), as relações sociais,            

a maneira de consumir a mídia, a economia, a comunicação – entre inúmeras outras esferas –                

foram, e estão sendo, constantemente transformadas. Fala-se em Sociedade em Rede, em            

Comunidades Virtuais, em um público nômade e em Segunda Tela. (PORCELLO, 2015).  

E é a partir daí que surge a ideia de que essa nova forma de consumir a mídia irá fazer                    3

com que a televisão desapareça. De acordo com o pesquisador Michael Wolff (2015), a              

promessa de extinção da televisão é muito parecida com duas outras anteriores, a do jornal               

impresso e a do rádio. Isso ocorre, segundo ele, por conta de um ofuscamento causado pelas                

promessas do novo, num processo de idealização da técnica.  

Wolff (2015, p. 87) sustenta que as apostas concentram suas esperanças no digital, “o              

suporte eterno dos sonhos”. Contudo, deixam de observar desafios – e possíveis fraquezas             

dessa mídia – como a polifonia e excesso de conteúdos, a multiplicação da efemeridade, as               

dificuldades relacionadas à publicidade online e ao seu baixo valor de negócio (em             

comparação com a TV).  
Quanto mais o futuro da nova mídia se aproxima, mais distante parece a             
vitória. (...) Presságios foram mal compreendidos; folhas de chá, mal          
interpretadas. A web não apenas não destruiu a TV, como a fonte da força da               
nova mídia – que atrai cada vez mais tráfego, um tráfego verdadeiramente            
fenomenal – pode se tornar sua maior fraqueza. 
(WOLFF, 2015, p. 17). 

Nessa perspectiva, o autor afirma que um possível caminho para o enfrentamento            

dessas fraquezas é justamente o vídeo, o audiovisual, e por conseguinte, a televisão. Por esse               

motivo não se pode falar em desaparecimento, mas em profundas transformações.           

(FECHINE, 2013; FINGER, 2012; LADEIRA, 2016; MACHADO, 2011; WOLFF, 2015;          

WOLTON, 2012.).  

De acordo com João Martins Ladeira (2016), a TV é um sistema que está (e sempre                

esteve) em constante reformulação. Cristiane Finger (2012, p. 122) aponta que essa mídia está              

longe de acabar. E vai além, afirma que seu poder de adaptação a coloca como possível                

“mídia âncora na era da convergência”. E a justificativa para esse prevalecimento é indicado              

em Roger Silvertone (2014). De acordo com o autor, a (nova) mídia está sendo erigida sob as                 

bases da (velha). Ambas passam a trabalhar de forma interligada.  

3  Vale pensar o consumo enquanto atividade individual e coletiva, uma dimensão da experiência, orquestrada a partir da 
mediação. Em outras palavras: “Consumimos a mídia Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que consumir pela 
mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome”. (SILVERSTONE, 2014, p.150). 
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A televisão salta, aí, “em direção a uma outra coisa”. (MACHADO, 2011, P. 87). Sua               

narrativa é alterada e, portanto, sua produção e distribuição de conteúdos devem ser encaradas              

sob uma outra perspectiva. Tais transformações demandam uma readequação tanto do           

mercado, quanto da sociedade, dos profissionais de comunicação e dos pesquisadores da área.             

E, mais do que isso, segundo Fabio Josgrilberg (2005), demandam um olhar para além da               

técnica, que destaque os usos e as relações sociais. Desconsiderar isso, de acordo com o               

estudioso, é aceitar uma ordem que desumaniza a experiência.  

De fato, é preciso ir além. Diante do reconhecimento de processos de            
tradução, mediações culturais ou de novos usos, é preciso pensar          
propositivamente formas de aumentar essa circulação de sentidos, bem como          
de carregá-los de força suficiente para alterar os processos de desumanização           
em curso.  
(JOSGRILBERG, 2005, p. 286). 

Quem segue o mesmo raciocício é Dominique Wolton (2012). Para ele, é            

imprescindível relativizar as promessas e inverter a ordem, colocando em primeiro plano o             

social  e não a tecnologia.  
O essencial nunca está do lado das tecnologias. Apesar de suas           
performances, as novas mídias não são a condição, longe disso, para uma            
melhor comunicação humana e social. Tecnologizar a comunicação ou         
humanizá-la é um dos maiores desafios do século XXI.  
(WOLTON, 2012, p. 25). 

Surge, então, o estímulo. Como humanizar essa (recente) comunicação? Como se           

adaptar às tecnologias e à dinâmica multitelas? Como promover o desenvolvimento de            

conteúdos multiplataforma sem que se faça uma mera transposição? Como entender os            

anseios do público na sua individualidade, mas vê-lo também como colaborador desse            

processo comunicacional?  

Seja ela vinda de uma caixa de raios catódicos, de uma smart tv ou ainda de um dos                  

diversos dispositivos que permitem o espectador experimentar o audiovisual, o denominador           

comum é o fascínio pela imagem. E é na sua direção que se encontra a trilha para a                  

assimilação desse ecossistema de convergência. Uma TV multifacetada, flexível. Camaleão. 

 

TV-CAMALEÃO 

Esta TV-camaleão é baseada na produção e oferta de conteúdos interativos,           

direcionados a plataformas distintas. É a chamada Televisão Transmídia. De acordo com            

Fechine (2013), ela é erigida sob quatro componentes. O primeiro deles é a Cultura              
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Participativa. Trata-se, segundo a autora, de um novo cenário para os consumidores de mídia,              

no qual são convidados a dar sua contribuição para os conteúdos veiculados. Podem             

comentar, compartilhar, remixar. Jenkins, citado por Fechine (2013, p. 5), confere ao público             

o título de agente criativo, capaz de definir “não apenas os usos das mídias, mas também                

[d]aquilo que efetivamente circula entre  elas”.  

A segunda característica dessa transmidialidade está na associação entre diferentes          

plataformas. A televisão aparece aqui como base comum, mas a informação circula por             

diferentes outros suportes, como tablets, celulares e também pelas redes digitais como Twitter             

e Facebook. Além de serem propagados por esses diferentes locais, há uma ligação entre seus               

conteúdos. Faz-se necessário, aqui, observar a relação entre a parte e o todo da narrativa. Os                

pedaços devem fazer sentido separadamente, mas ainda se constituírem enquanto unidade.           

(GOSCIOLA,  2012). 

E é aí que entra a terceira definição, os conteúdos transmídia. Trata-se de uma               

expansão e de uma integração da narrativa, baseada em uma mídia regente. Segundo Fechine,              

são informações que “se desdobram em plataformas tecnológicas, explorando de modo           

articulado estratégias e práticas de cultura participativa estimulada pelos meios digitais”.           

(2013, p.6). São informações que se expandem para outros ambientes ou ainda narrativas             

adicionais que tem o objetivo de aprofundar determinado assunto.  

Para que isso se concretize a Televisão Transmídia, conforme a autora, depende de              

uma série de passos e atos que apontem para a Cultura da Convergência. E são essas                

estratégias e práticas transmídia que configuram o quarto componente-chave para o           

entendimento do fenômeno. E é exatamente nesse ponto que se faz necessária a distinção              

entre  crossmídia e transmídia.  

Quando os conteúdos são simplesmente difundidos em várias plataformas, trata-se de           

uma situação de cross midialidade. Tais ações pressupõe adesão, mas não dependem da            

colaboração direta do consumidor. O material está estruturado à programação. É o caso, por              

exemplo, do site , da fanpage ou do perfil  no Twitter de determinado programa  ou emissora.  

Seja como objetivo de propor aprofundamentos ou desdobramentos        
narrativos (...) as estratégias transmídias desenvolvidas pelos produtores        
contam com a disposição e capacidade do público operar com diferentes           
plataformas e empregar redes sociais para se conectar de maneiras novas,           
moldando ativamente a circulação de conteúdos e desenvolvendo habilidades         
tanto para filtrar quanto para se envolver amplamente com os produtos           
espalhados pelas distintas mídias. 
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(FECHINE, 2013, p. 7).  

Para passar de crossmídia a transmídia, além de estratégias se fala em aplicações.             

Nesse momento o [tele]espectador é acionado como coprodutor. A ação depende e incentiva             

essa participação, seja por meio de informações complementares, opiniões no direcionamento           

da narrativa ou até mesmo na construção da informação.  

Aqui, de acordo com Fechine (2013), deve haver uma organicidade entre os            

conteúdos, de forma com que eles possam ser lidos separadamente, mas que façam sentido              

enquanto todo. Como exemplo se tem os vídeos amadores produzidos pelo usuário e que              

entram na programação do telejornal ou aparecem nas mídias digitais da Emissora.  

Para Finger (2012) e Porcello (2015, 157), a Televisão Transmídia “precisa adaptar e             

reposicionar suas narrativas alterando o modo convencional pelo qual atuou nas primeiras            

décadas de sua existência, soberana no discurso audiovisual”.  

 

UM FLASHBACK DESPRETENSIOSO  

 

Deste modo, faz-se necessário elencar alguns momentos-chave do desenvolvimento da          

televisão, levando em consideração o contexto brasileiro – no qual o noticiário Café com              

Jornal está inserido. Na sequência, delineia-se também um pequeno panorama desse programa            

de TV como forma de inseri-lo em seu próprio local de fala. Com isso, promove-se o tom                 

culturalista do presente estudo.  

Vale ressaltar, no entanto, que este flashback não se pretende uma análise histórica.             

Considera a comunicação como um processo (SILVERSTONE, 2014) e, por isso, se afasta de              

uma simples linearidade dos fatos dentro de uma perspectiva positivista. (LADEIRA, 2016)            

Feito o alerta, passa-se para o esboço contextual.  

Em 2017 a televisão completa 67 anos no Brasil. A primeira transmissão foi realizada              

em 17 de setembro de 1950 e testemunhada diante de duzentos aparelhos de TV espalhados               

pela cidade de São Paulo. A apresentação da telinha aos brasileiros foi feita pelo jornalista e                

empresário paulista Assis Chateaubriand, o Chatô. Fundador da TV Tupi e dos Diários             

Associados, ele  foi dono do maior conglomerado de mídia do país. (MORAIS, 2011). 

A exploração da TV aberta começou, e persiste até hoje, através de concessões             

públicas. De símbolo de modernidade se transformou em cultura de massa. Nessa trama se              

adiciona o desenvolvimento tecnológico e a televisão paga. As experiências de som e imagens              
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vão, aos poucos, se transformando em dados e “[se] desgarrando do equipamento que as              

abrigara, a televisão”. (LADEIRA, 2016).  

O Brasil, de acordo com esse autor, segue de maneira periférica as transformações             

digitais e lida com elas de maneira ambígua. Em relações labirínticas entre empresas de              

mídia, companhias telefônicas e o governo, nascem (novos) serviços, como o streaming, e             

distintas  relações com essa tecnologia.  

Ainda assim, segundo Maurício Mota (apud JENKINGS, 2015, p. 19), deve-se perder            

o chamado “complexo de vira-lata” que inferioriza as conquistas produzidas abaixo da linha             

do Equador. “Hoje, no Brasil, precisamos estar bastante atentos às mudanças por segundo que              

estão acontecendo. Pois muito  está sendo criado do zero aqui”. 

E é nesse cenário que, em maio de 2014, nasce o noticiário matutino Café com Jornal,                

da Rede Bandeirantes de Televisão. Com direção de Fernando Mitre e apresentação de Luiz              

Megale e Aline Midlej, o telejornal vem com a promessa de “mostrar a notícia de um outro                 

jeito”. (CAFÉ COM JORNAL, 2017). Atualmente, o apresentador Luiz Megale continua no            

jornal e divide a bancada com Laura Ferreira, Ana Paula Rodrigues e Mauro Soares –               

ocasionalmente substituídos por outros profissionais.  

O jornal é veiculado de segunda à sexta-feira em quase duas horas de programação              

para todo o país. O formato mescla entradas ao vivo, com reportagens clássicas, colunistas e               

comentaristas direto  da bancada do jornal  além de estratégias em multiplataformas.  

Sobre essa última característica, é possível assistir o Café com Jornal ao vivo por meio               

da Televisão Bandeirantes (canal aberto). O conteúdo também fica disponível,          

posteriormente, no seu Twitter e site . (TWITTER @CAFÉ COM JORNAL, 2017; CAFÉ            

COM JORNAL 2017). 

A relação multiplataformas não para por aí. Durante a realização do jornal, os             

apresentadores convidam diariamente a participação do jornalista Ricardo Boechat – que está,            

no mesmo horário, conduzindo o matutino da rádio Band News FM. Vez por outra também               

entram ao vivo nomes da Band News TV, canal pago.  

Todas essas interações entre diferentes suportes se intensificam com as transmissões           

do Café com Jornal ao vivo no Facebook, a partir de agosto de 2016. 
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O noticiário Café com Jornal foi analisado a partir de suas transmissões ao vivo na               
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conteúdos midiáticos, ou estudos de recepção, mas sobre as características          
que constituem a mídia e a relação das suas qualidades com os demais atores              
do ambiente comunicacional, sejam eles outros meios de comunicação, o          
próprio público ou os produtores de mídia. O fenômeno atual da           
convergência midiática veio explicitar essas relações através de estratégias         
de sinergia de diversos canais de rede, oferecendo ao público e realizadores            
diferentes formas de experiência e expressão pelas mídias.  
(MASSAROLO, MESQUITA, 2014, p. 15) 
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Em média onze vídeos são postados por edição, no site do Café com Jornal. São               
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porque a fala do entrevistado ao vivo pode vir de maneira clássica – repórter fazendo as                

perguntas, câmera no tripé, microfone direcionado – ou por meio de uma ligação online .              

Percebe-se que a fonte está em frente ao computador e interage com os apresentadores direto               

de sua casa/escritório. Isso ocorre, por exemplo, no dia 03 de abril de 2017, na reportagem                

sobre a utilização do leite de coco. (CAFÉ COM JORNAL, 2017).  

O uso de dispositivos como computador e celular também aparece na gravação de             

passagens pelos repórteres. Nessa mesma data a jornalista Elizandra Vissoto noticia a chegada             

do time de futebol Chapecoense e a homenagem que será realizada no jogo da Recopa.               
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(CAFÉ COM JORNAL, 2017). Ela parece segurar seu telefone enquanto transmite as            

informações.  

Na data 24/04/2017 o celular virou o instrumento de captação de imagens. A manchete              

do site é: “Kenny G faz apresentação durante voo nos EUA”. (CAFÉ COM JORNAL, 2017).               

Como se tratava de uma situação em pleno voo, onde não haviam câmeras profissionais, a               

reportagem é construída com os vídeos feitos pelo aparelho móvel e com a narração de Mauro                

Soares.  

Podemos falar aí, claramente, em convergência. De acordo com Jenkings (2015), ela            

significa uma coexistência de diversos sistemas de mídia nos quais passam o conteúdo. Vale              

entendê-la, segundo o autor, a partir da ideia de processo contínuo e não de relação fixa. Mas,                 

para constatar uma possível relação com a cross ou transmidialidade são necessários mais             

alguns elementos.  

Essa conexão entre diversas plataformas também ocorre quando os conteúdos que           

passam no jornal são replicados nas redes digitais Facebook e Twitter – e não apenas nas                

páginas do Café com Jornal, mas, vez por outra, na fanpage da Band News TV ou da própria                  

Emissora. Percebemos nesse ato de republicar um conteúdo a seguinte reflexão da            

pesquisadora Cristiane Finger (2012, P. 127): Não há mais “limite de tempo [para as              

informações], podem ser ampliadas e contextualizadas. O telejornal, de alguma forma,           

permanece no ar  depois do seu encerramento na grade de programação da emissora”. 

Nesse caso, podemos falar em estratégia transmídia, já que se está direcionando o             

consumidor de uma mídia para outra. (FECHINE 2013, FINGER, 2012.) Por conseguinte,            

observamos a cross midialidade – transposição  do conteúdo  para diferentes plataformas. 

Ela está presente ainda quando o apresentador e as legendas (também chamadas de             

GC’s) reiteram a participação do [tele]espectador pelo Twitter e também pelo Whatsapp. Esse             

processo de articulação entre a TV e outras plataformas, segundo Yvana Fechine (2013, p.              

11), é uma maneira de “estender o universo simbólico da televisão para além daquilo que é                

ofertado pela sua programação”.  

Mas talvez a forma mais evidente pela qual são demonstradas as estratégias            

crossmídia, está no cruzamento entre os veículos da Band na transmissão do Café com Jornal,               

caracterizando uma verdadeira rede ao vivo. Exemplifico.  

O apresentador do telejornal do horário nobre da emissora, Ricardo Boechat, é            

também o âncora do noticiário da Band News FM pela manhã. Diariamente, logo que entra ao                
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vivo na rádio, ele comenta aos ouvintes um assunto da agenda midiática. A fala pode durar                

cinco,  dez ou mesmo quase quinze minutos.  

Esse momento da rádio é acompanhado, ao vivo, pelos telespectadores da Band TV, já              

que é transmitido dentro do Café com Jornal. Nesse instante, estão diretamente conectados             

TV aberta (Band TV), Facebook, sítio eletrônico e Rádio (BandNews FM). Quem se conecta              

ao canal pago BandNews TV também pode assistir ao comentário de Boechat. De acordo com               

Fechine  (2013, p. 11), trata-se de uma forma de “buscar o público onde ele estiver”.  

Abrindo um parêntese, no processo transmídia o que ocorre é exatamente o inverso. É              

esse público que vai atrás da narrativa onde ela estiver. A qualidade dessa ação é exposta por                 

Pratten (apud Gosciola, 2012, p. 10): “O engajamento sucessivo com cada mídia aumenta             

para a audiência a compreensão, o prazer e a afeição com a história”.  

Por essa conexão entre vários suportes, fala-se em crossmidialidade, como apontado           

logo acima. O âncora Luiz Megale apresenta Boechat na TV e introduz o comentário. Eles               

interagem entre si, o jornalista da FM cumprimenta os comunicadores e espectadores, acena             

para as câmeras – instrumento que é mero observador. Fica evidente que todos envolvidos no               

processo de produção sabem que estão fazendo jornalismo para plataformas diversas.  

Bom dia [para as várias praças que compõem a Rede BandNews FM de             
notícias]. Bom dia Luiz Megale. Bom dia a toda a equipe do Café com              
Jornal. Bom, agora transmissão ao vivo aqui dos estúdios da BandNews FM.            
(...) Bom dia aí também para o Rafael Colombo e para toda a equipe do               
BandNews TV, [acena]. Sintonizando agora a BandNews TV ou a TV           
Bandeirantes, também o Facebook e um monte de outras coisas tecnológicas           
você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da BandNews FM em São             
Paulo.  
Ricardo Boechat, 16/08/2017. (CAFÉ COM JORNAL, 2017). 

Todo o comentário é feito na posição de radialista. Tirando algumas exceções,            

Boechat não se dirige às câmeras, mas ao microfone. Acompanha dados no computador e, vez               

por outra, em um jornal impresso que tem em mãos. A fonte de papel também recebe o foco                  

visual quando o jornalista cita alguma machete ou tema discutido ali. De todo modo, essa               

apresentação só fica clara para aqueles que estão assistindo. 

A situação também ocorre quando o comentarista recorre a onomatopeias. Na           

televisão elas estão acompanhadas de gestos. O ouvinte, no entanto, fica para decifrá-las             

apenas a partir do som. E essas não são as únicas referências visuais. Já que televisão é                 

movimento, as reflexões de Boechat podem ainda ser acompanhadas de vídeos e imagens que              

ilustram o tema.  
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Quando, no dia 14 de agosto de 2017, o radialista se refere a uma manchete do jornal                 

Folha de S. Paulo, na tela é possível ver a capa do impresso – que é segurado por Luiz                   

Megale. O mesmo ocorre na edição de 26 de julho de 2017. Contudo, agora a reportagem                

mostrada é do próprio portal da BandNews FM.  

Nessa mesma data, quem está na TV, no site ou na fanpage do Café com Jornal pode                 

acompanhar a discussão da liberação de verba para as escolas de samba do Rio de Janeiro                

com imagens do último desfile – que dividem o enquadramento com Ricardo Boechat.             

(CAFÉ COM JORNAL, 2017.) 

Portanto, constata-se que, por mais que o telejornal traga esse conteúdo da rádio, é              

importante entender as particularidades dos meios. A dinâmica na televisão é fundamental e,             

por isso, faz-se necessário o uso de imagens, vídeos, artes.  

Os comentários de Ricardo Boechat, replicados no site, alcançam normalmente cerca           

de mil visualizações. No Facebook elas passam de sete mil. Nesse suporte, as interações se               

baseiam em curtidas e comentários. Já no Twitter, além dessas duas formas de resposta, há               

considerável número de sugestões, envio de fotografias e de vídeos.  

E sobre esse conteúdo audiovisual, pode-se dizer que são regularmente utilizados pelo            

jornal. Não só como ilustração das reportagens, mas também como fontes de informação.             

Uma imagem divulgada nas redes digitais gerou a notícia do dia 17 de agosto de 2017: “Um                 

bebê golfinho morreu na Costa da Espanha (...) porque um turista retirou o animal da água                

para fazer essa selfie que a gente está vendo”, conta Mauro Soares. (CAFÉ COM JORNAL,               

2017).  

É o caso também da notícia do dia 14/07/2017. Uma foto divulgada pela cantora              

Beyoncé nas redes digitais se tornou manchete no Café com Jornal. Mauro Soares destaca:              

“Ela finalmente divulgou a esperada foto dos filhos gêmeos e também revelou o nome dessas               

crianças (...). A gente está vendo aí a foto de sr. Carter e Rumi”. (CAFÉ COM JORNAL,                 

2017).  

Ainda falando a respeito de fontes, o noticiário traz, frequentemente, conteúdo de            

outros veículos de comunicação e de informação. E, além de citá-las, apresenta-as aos             

espectadores. Isso ocorre, por exemplo, com a mídia Youtube em uma edição de quinta-feira.              

Aqui, além de origem da notícia, ela também faz parte do próprio assunto. “Despacito se               

torna video mais visto no Youtube. O clipe musical já teve mais de 3 bilhões de visualizações                 

na plataforma.”, escreve a manchete de 17/08/2017.  
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Outra amostra ocorre no dia 20 de agosto de 2017 com uma lista divulgada no               

Facebook do noticiário sobre as melhores e piores cidades do mundo para se viver.  

Você acha que a sua cidade é uma das melhores do mundo? Ou você acha               
que a sua cidade é uma das piores do mundo? (...) Todos os anos uma revista                
americana especializada em finanças que é o The Economist, que é super            
famosa, ela faz um ranking mostrando justamente quais são as melhores           
cidades do mundo para se viver. 
Luiz Megale e Mauro Soares 
(FACEBOOK.COM/CAFECOMJORNAL, 2017) 

A lista citada logo acima é um dos conteúdos mais divulgados pelo jornal nas redes               

digitais. Trata-se de um material que elenca e classifica assuntos diversos em rankings ou que               

traz as chamadas “notícias mais importantes do dia pelo mundo” – o Expresso de Notícias do                

Café com Jornal.  Como exemplo, cita-se o “Top5”  de 25 de maio de 2017:  
Pedido de Doria para internar compulsoriamente dependentes de crack,         
pedido para cancelar acordo com grupo J&F e protesto de milhares de            
pessoas contra Michel Temer estão entre as principais manchetes de hoje. 
(CAFÉ COM JORNAL, 2017). 

Vale dizer ainda que o noticiário matutino traz dicas para o fim de semana na fanpage,                

comenta lançamentos do cinema e faz chamadas para eventos a serem transmitidos pela             

Emissora e também para as próximas edições do jornal. Formas, essas, de dialogar com o               

público, de oferecer conteúdo diverso, de chamar a atenção nas redes digitais e promover o               

engajamento. Tal processo, de acordo com Finger (2012), vai modificando a relação entre a              

audiência e a mídia.  

Por fim, mas não encerrando as possibilidades de análise, destaca-se uma outra            

plataforma: o aplicativo da Band para dispositivos móveis que abriga o programa Café com              

Jornal. Por meio desse suporte, é possível também acompanhar a programação ao vivo, rever              

um programa, descobrir a grade da cena, responder enquetes, enviar fotos, textos e vídeos,              

favoritar episódios. Confirma-se, a partir de Fechine (2013), que a televisão não desapareceu.             

Está em mais lugares. Ganha personalização e pode ser assistida de acordo com a demanda.               

Quem sabe aí esteja o exemplo que mais se aproxime à realidade transmídia elencada acima.  

 

CONSIDERAÇÕES 

A partir do presente estudo teórico e do objeto, parte-se do pressuposto de que no               

processo transmídia o usuário é o grande foco enquanto colaborador na produção/consumo de             
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conteúdo. Portanto, pode-se afirmar que o noticiário Café com Jornal desenvolve diversas            

estratégias crossmídia, abrindo espaço para um (novo) cenário, o da cultura da convergência –              

desde a divulgação de seu conteúdo em outras plataformas, à utilização de (novas) tecnologias              

enquanto suporte e/ou fonte de informação até o cruzamento das suas narrativas entre rádio,              

TV e internet.  

Contudo, os aspectos transmídia são explorados com menos frequência, como na           

utilização de vídeos feitos pelo próprio espectador. Suas características são mais evidentes no             

aplicativo para celular disponibilizado pela Emissora e que agrega toda sua programação.  

Tal constatação caminha em direção aos apontamentos de Finger (2012, p. 129) de que              

“são incipientes as experiências de fazer jornalismo audiovisual para as demandas dos            

receptores que utilizam os dispositivos portáteis e móveis”. Isso porque essa prática demanda             

não somente a observação dos gostos do público, mas sua participação direta.  

Além de curtidas e compartilhamentos, o jornalismo transmídia depende da          

coprodução do espectador. Não se trata mais de adaptar o conteúdo à forma, mas de produzir                

pensando simultaneamente nas particularidades de cada meio.  

De todo modo, vale dizer que se trata de um processo, no qual sociedade, meios de                

comunicação e até mesmo tecnologia estão se adaptando, procurando entender os desafios e             

buscando alternativas a partir daí. O consumo da mídia está sendo alterado aos poucos. São,               

segundo Finger (2012), as expectativas e as demandas do público que incitarão a utilização de               

tecnologias transmídia e não o oposto.  

Como Cristiane Finger, Dominique Wolton também vê na televisão um instrumento           

de “sensibilização dos públicos às novas tecnologias” e de reforço da democracia. (2012, p.              

125). Essa posição também aparece em Porcello (2015). 

É nesse cenário que se delineia a importância do pesquisador/comunicador. Os           

aspectos técnicos, sociais e culturais devem ser levados em consideração ao seu            

imbricamento, deixando de lado os olhares tecnocráticos e voltados para o progresso puro e              

simples. (SILVERSTONE, 2014; WOLTON, 2012).  

De acordo com Silverstone (2014), é imprescindível observar analiticamente,         

questionar a tecnologia, olhar para essa comunicação enquanto produção de encantamentos -            

que precisa ser explicada - para entender o que ela oferece, de que modo é apreendida e como                  

facilita o consumo. É, acima de tudo, discutir o que fazemos com a nossa mídia, já que, para o                   

autor, ela é uma das formações radiculares da sociedade moderna.  
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Isto posto, carimba-se a necessidade de investigações como essa. Contudo, em se            

tratando de estudos em televisão, especificamente, uma constatação se faz necessária. Trata-se            

de um desafio encontrado na presente pesquisa: a escassez de acervos que abriguem o              

conteúdo audiovisual na sua totalidade. Aqui, fez-se necessária a análise do noticiário Café             

com Jornal fragmentado, pois é dessa forma que a Emissora disponibiliza o conteúdo.             

Entretanto, seria bastante enriquecedor poder investigar o produto em sua integridade para,            

assim, comparar sua exportação para as demais plataformas. Dessa maneira, acredita-se, o            

estudo sob o viés do Design Transmídia ganha maior completude.  

Ainda assim, observa-se que a escolha dessa metodologia, aliada a uma perspectiva            

culturalista, mostrou-se bastante pertinente para o presente estudo, pois possibilitou observar           

as dinâmicas do ambiente comunicacional, a relação entre as plataformas (rádio, TV,            

aplicativo de celular e internet) e os produtores de conteúdo (como a interação entre Ricardo               

Boechat e Luiz Megale).  

Ressalta-se, no entanto, que a presente pesquisa necessitaria ainda de um olhar que             

conectasse e aprofundasse as elucidações alcançadas aqui ao conteúdo do jornal, às            

construções discursivas e às condições de recepção e de consumo propriamente ditas. Fica a              

proposta e possibilidade para uma futura investigação. Também seria importante realizar uma            

investigação com base na publicidade que permeia o produto. 

Esse apontamento tem o objetivo de mostrar que, por estar em constante processo, a              

comunicação e suas respostas dificilmente serão inabaláveis, concluídas. Cabe ao          

pesquisador/comunicador mergulhar nesse mar de águas revoltas (Mark Warshaw apud          

JENKINGS, 2015), entender que não há mídias mortas, mas que mortas estão as nossas              

(antigas) relações com elas e, por fim, assim como seu objeto de estudo, vestir a fantasia de                 

camaleão.  

Mas, antes tarde do que nunca: a partir dessas páginas de reflexão, responde-se:             

“Importa onde vemos ou ouvimos?”. (SILVERSTONE, 2014). Se o autor estava se referindo             

a uma dimensão física e social ou virtual, concreta ou simbólica, aqui o questionamento se               

transforma. Quando a pesquisadora responde que importa sim onde vemos e ouvimos, ela se              

refere às múltiplas plataformas que nos disponibilizam conteúdo.  Continuo. 

Ao consumir uma informação sentado no sofá em frente à televisão; no trem com              

fones de ouvido e o celular sacolejando; no tablet durante o almoço ou na rádio enquanto                

enfrenta um congestionamento no trânsito, mudam a experiência, a percepção sobre           
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reportagem, as relações com tempo, com som e com imagem. Portanto, sim, importa onde              

vemos e ouvimos e é fundamental que não só o público saiba disso, mas também os                

pesquisadores e os produtores de conteúdo. Ainda assim, somente essa resposta valeria o             

estudo e a produção de mais um artigo científico. Sigamos, camaleões! 
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A QUATERNIDADE MÍTICA EM ELYSIUM: CONSUMO RITUAL NO CINEMA1 
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RESUMO 
  
De acordo com o pensamento marxista, a sociedade se dá com as relações decorrentes dos modos de 
produção, sendo fator de transformação do homem, considerando que não há homem e nem sociedade 
ideais e isolados da natureza, mas não sendo possível separar indivíduo e sociedade das condições 
materiais em que se apoiam devido o capitalismo. Neste sentido, a indústria cinematográfica produz 
o filme, objeto imaginário consumido pelo homem contemporâneo que vem carregado de 
simbologias, mitos, rituais, arquétipos, estéticas e, principalmente, exemplos de formas de viver em 
sociedade, nutrindo a principal necessidade do homem, “a necessidade do simbólico” (ROCHA, 
2010). Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar o primeiro passo de uma investigação maior 
sobre a importância do cinema como reflexo do social tendo como metodologia a análise da estrutura 
quaternária da narrativa fílmica (CANEVACCI, 1990), possível a partir da metodologia da análise 
fílmica (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994) que ajudou a isolar os elementos discursivos do filme e 
estudar sua contribuição para o todo significante. Para tanto, escolhemos o filme Elysium (2013), por 
apresentar elementos que possam auxiliar na reflexão sobre a divisão de classes e a exploração do 
homem transformando-o em mercadoria com a qual os grupos dominantes obtêm lucro. O resultado 
é a confirmação de que o cinema possui um importante papel na cultura, pois é parte representativa 
da “era da iconofagia” (BAITELLO JUNIOR, 2005), influindo no comportamento cultural, 
alimentando o imaginário a partir de estruturas narrativas que ritualisticamente se repetente na cultura 
de massa.  
 
Palavras-chave: Cinema; Ritual; Consumo; Quaternidade mítica. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo do cinema como reflexo social, e posterior análise do filme Elysium (2013), começa 
por algumas considerações sobre a função do consumo na atual sociedade, sob as teorias da 
antropologia do consumo. O consumo é um fenômeno sociocultural que atravessa todas as instâncias 
da cultura contemporânea, do mercado ao imaginário, sendo atravessado pelas narrativas midiáticas. 
O consumo opera como um sistema estruturador dos sentidos da vida cotidiana e supre a principal 
necessidade do homem: a do simbólico, como já afirmara Rocha (2010), pois: 

 
O consumo possui uma óbvia presença – tanto ideológica quanto prática – no mundo em que 
vivemos, pois é um fato social que atravessa a cena contemporânea de forma inapelável. Ele 
é algo central na vida cotidiana, ocupando, constantemente (mais mesmo do que 
gostaríamos), nosso imaginário. O consumo assume lugar primordial como estruturador dos 
valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem identidades e definem mapas 
culturais. (ROCHA, 2005, p. 124) 
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Membro do grupo ECCOS – Estudos sobre Comunicação, Consumo e Sociedade. E-mail: ariadne95@gmail.com 
3  Graduando de Publicidade e Propaganda (UNINTER). Membro do grupo ECCOS – Estudos sobre Comu-
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Tais apontamentos permitem compreendermos o consumo como “produção cultural”, nesse 

sentido, o termo consumir – estrita e claramente relacionado a produtos, marcas e publicidade, que 
são tipos de trocas simbólicas – pode ser estendido às artes e às narrativas midiáticas (CAMARGO, 
2017). Consumir cinema ou consumir um filme tem o sentido de troca simbólica entre o mundo 
culturalmente constituído e os diferentes sujeitos da sociedade, um verdadeiro “movimento do 
significado na cultura” (MCCRACKEN, 2007, p. 99). 

Conforme Camargo (2017), o corpus deste artigo está situado no campo do consumo das 
imagens, organizadas em narrativa audiovisual e que remete a duas faces dos estudos antropológicos 
da mídia: em uma face se encontra o conceito de iconofagia traçado por Baitello Junior (2005) ao 
destacar que estamos vivenciando um período da história em que a voragem recíproca entre homens 
e imagens, e entre as imagens, formam um novo imaginário cada vez mais repleto de imagens 
exógenas. Pois, “[...] em toda imagem existe uma referência às imagens que a precederam. [...] toda 
imagem se apropria das imagens precedentes e bebe nelas ao menos parte de sua força. [...] A força 
de uma imagem provém de seu lastro de referências a outras tantas imagens” (BAITELLO JUNIOR, 
2005, p. 95). 

Em outra face, as narrativas fílmicas possuem um legado estético-visual e diegético que 
remonta os textos basilares da cultura como estrutura de significação, os mitos (CAMARGO, 2013).  

 
Em algum ponto distante do imaginário, em um tempo dominado pela oralidade, as palavras 
dão forma a narrativas fantásticas, alimentam o pensamento mágico e fundam mundos – 
criados pelos homens, mas regidos pelos deuses. Os sentidos das imagens criadas a cada mito 
narrado atravessam tempos e culturas chegando aos nossos dias, rememorados e, assim, 
ressignificados por meio de novas narrativas em suportes, tecnologias e linguagens próprios 
de nossa época. (CAMARGO, 2017, p. 62) 

 
Segundo Almeida (1994), atualmente o que ele chamou de “nova cultura oral” abrange não 

apenas o cinema e a televisão, mas outras formas de ouvir-ver-conhecer a realidade e o mito, como 
sistema cultural de produção de vínculos e significados, opera como memória, um gene narrativo das 
produções midiáticas. 

 
As produções audiovisuais, inauguradas com o cinema, participam da formação estética, 
política e imaginária do homem contemporâneo operando com signos audiovisuais que 
remontam nossa ancestral relação com os sonhos, as alucinações, as visões, as magias, os 
rituais, os totens, o imaginário. O consumo das narrativas audiovisuais, tais quais o anime 
em análise, apresenta, ritualisticamente, uma relação arquetípica com a recepção do sagrado. 
(CAMARGO, 2017, p. 62 ) 
 

Depois de expostos tais conceitos, o objetivo deste artigo é apresentar o primeiro passo de 
uma investigação maior sobre a importância do cinema como reflexo do social tendo como 
metodologia a análise da estrutura quaternária da narrativa fílmica (CANEVACCI, 1990), possível a 
partir da metodologia da análise fílmica (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994) que ajudou a isolar os 
elementos discursivos do filme e estudar sua contribuição para o todo significante. Para tanto, 
escolhemos o filme Elysium (2013), por apresentar elementos que possam auxiliar na reflexão sobre 
a divisão de classes e a exploração do homem transformando-o em mercadoria com a qual os grupos 
dominantes obtêm lucro. O resultado é a confirmação de que o cinema possui um importante papel 
na cultura, pois é parte representativa da “era da iconofagia” (BAITELLO JUNIOR, 2005), influindo 
no comportamento cultural, alimentando o imaginário a partir de estruturas narrativas que 
ritualisticamente se repetente na cultura de massa.  
 
2. FICÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS: SINOPSE DE ELYSIUM (2013) 
 

O filme Elysium (2013) foi escrito e dirigido por Neill Blomkamp, jovem diretor sul-africano 
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conhecido mundialmente após o aclamado filme Distrito 9 (2009). Blomkamp, nasceu em 
Joanesburgo, África do Sul, 12 de Setembro de 1979 e ficou famoso após dirigir o filme Distrito 9 
(2009) indicado a quatro Oscars. Ele também trabalhou em vários episódios de séries de televisão 
norte-americanas. Começou como animador profissional com apenas 16 anos de idade, trabalhando 
para Deadtime sob comando de Simon Hansen e Copley Sharlto na África do Sul. Sua família se 
mudou para Vancouver e quando Blomkamp fez 18 anos, ingressou em Vancouver Film School. 
Trabalhou como artista de efeitos visuais da The Embassy Visual Effects e na Rainmaker Digital 
Effects. Em 2007, dirigiu uma trilogia de curtas de ação (conhecidos como Landfall) no universo de 
Halo, para promover o lançamento do jogo Halo 3. Em 2008, o filme Halo: Combat Evolved, o 
segundo dos três curtas, ganhou um leão no Festival de Cannes. 

Blomkamp foi então escalado para dirigir seu primeiro longa-metragem, uma adaptação do 
jogo Halo, até que o financiamento para o filme entrou em colapso. Peter Jackson, o produtor deste 
projeto, decidiu então produzir Distrito 9, uma adaptação do curta anterior de Blomkamp, Alive in 
Joburg (que tinha sido produzido por Hansen e Copley), e relacionado a outro curta do diretor criado 
usando LightWave 3D, intitulado Tetra Vaal. Distrito fez um enorme sucesso e é considerado um dos 
melhores filmes de 2009. O diretor produziu outros dois filmes com os mesmos temas tratados nos 
curtas, retratando ficções sócio-econômicas: Elysium estrelando Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto 
Copley, Alice Braga e Wagner Moura; e Chappie, este diretamente baseado em Tetra Vaal e no curta 
Tempbot. O diretor trata estes três filmes como uma trilogia. Uma sequência de Distrito 9 também 
foi confirmada e intitulada Distrito 10, ainda sem data de estreia. A temática da luta de classes é 
recorrente em seus filmes. Muitos críticos apontam como reflexos do Apartheid4 em sua criação.  

De forma bastante objetiva, o filme Elysium (2013) se passa no ano de 2159. Nessa época, 
existem duas classes de pessoas: os muito ricos, que vivem numa estação espacial imaculada 
construída pelo homem, chamada Elysium, que cria um habitat artificial disponível apenas para os 
mais ricos e onde qualquer doença ou ferimento são rapidamente curados em máquinas médicas. E 
os demais, que vivem na Terra arruinada e superpovoada. As pessoas na Terra estão desesperadas 
para escapar da criminalidade e da pobreza do planeta, e precisam urgentemente da assistência médica 
de ponta disponível em Elysium. Alguns residentes de Elysium farão de tudo para impor o 
cumprimento das leis anti-imigração e preservar o estilo de vida luxuoso dos seus cidadãos. O único 
homem com alguma chance de trazer igualdade a esses mundos é Max, um sujeito comum que precisa 
chegar a Elysium. Com a sua vida em risco, ele assume a contragosto uma missão perigosa que o 
colocará cara a cara contra a Secretária Delacourt, comandante de Elysium, e seu exército linha-dura. 
Se ele for bem-sucedido, entretanto, poderá salvar não só a sua própria vida, mas também a de milhões 
de pessoas na Terra. 

 

 
FIGURA 01 – ELYSIUM: O PARAÍSO 
FONTE: FRAME DO FILME (2013) 

                                                 
4 Regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional na África do Sul, 
no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. 
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FIGURA 02 – ELYSIUM: O PLANETA TERRA 
FONTE: FRAME DO FILME (2013) 
 

Interessante é a escolha da palavra elysium para dar título ao filme. A palavra da língua 
portuguesa elísio significa “1. No Inferno dos antigos, lugar habitado pelos heróis e os homens 
virtuosos, depois da morte. 2. [Por extensão] Lugar de delícias, bem-aventurança” (PRIBERAM, 
2017). A descrição do dicionário é exatamente a mesma para o lugar no espaço, longe da miséria e 
caos terrestres, numa posição literalmente superior relação aos que estão numa posição inferior 
(ínferos, raiz das palavras inferior e inferno). Na mitologia grega, Campos Elísios é o paraíso, um 
lugar do mundo dos mortos governado por Hades oposto ao Tártaro (lugar de eterno tormento e 
sofrimento). 

 
3. QUATERNIDADE MÍTICA: CONCEITOS 
 

O conceito do que chamamos de “Quaternidade Mítica da Narrativa Audiovisual” possui 
como base o estudo realizado por Jung (2008), nos anos 1940, a partir da sua análise da Santa 
Trindade e dos estudos de Canevacci (1990), nos anos 1990, sobre o consumo ritual do sempre igual 
no cinema, cujas estruturas narrativas remetem a um eterno retorno ao mito. Para uma melhor 
apreensão destes conceitos, é necessária uma incursão aos apontamentos de cada autor. 

Jung (2008) descreve as concepções egípcia, babilônica e grega sobre a natureza trinitária de 
determinadas estruturas arquetípicas teogônicas que precederam o cristianismo, afirmando que tais 
ideias foram transmitidas à posteridade, por meio do contato e da tradição culturais. Para o autor, o 
desenvolvimento da ideia cristã da Trindade reconstituiu inconscientemente a totalidade do arquétipo 
da homoousia (do grego homoousios, que significa a “mesma substância”) entre o Pai, o Filho e a 
Vida (Espírito Santo), surgida inicialmente na teologia egípcia. O conceito de “santidade” representa 
que tais arquétipos da trindade são superiores, possuem um valor supremo, sagrado, determinante da 
cultura e levam o homem à transformação (como todo mito). Jung explica que a santidade é uma 
força de natureza numinosa, isto é, divina ou sagrada, que emana do arquétipo, em relação ao qual o 
homem nunca se sente sujeito, mas sempre como objeto dessa numinosidade.  

 
Não é ele quem percebe a santidade; é esta que se apodera dele e o domina; não é ele quem 
percebe sua revelação; é esta que se comunica a ele, sem que ele possa vangloriar-se de a ter 
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compreendido adequadamente. Tudo parece realizar-se à margem da vontade do homem; trata-
se de conteúdos do inconsciente [...] (JUNG, 2008, p. 40). 

  
Em seus estudos, Jung aponta para o caráter ordenador artificial da trindade, já que “o ideal 

de perfeição é o redondo, o círculo, mas sua divisão natural e mínima é a quaternidade” (p. 55). Dessa 
maneira, o psicólogo questiona a Trindade Cristã e traz à luz de sua análise o arquétipo diretamente 
oposto à figura de Pai (o Bem) que é o Diabo (o Mal), sugerindo que a Trindade é, de fato, uma Santa 
Quaternidade, formada por Pai, Filho, Espírito Santo e o Diabo.   

 
Num sistema monoteísta tudo o que se opõe a Deus não pode derivar senão do próprio Deus. 
Isto era pelo menos chocante, e por isso devia ser evitado. Esta é a razão mais profunda pela 
qual o Diabo, esta instância de sua influência, não tenha encontrado acolhida no cosmos 
trinitário (JUNG, 2008, p. 57). 
 

          Na concepção de Jung, o Pai representa o estágio primitivo da consciência, um estado de não-
reflexão, sem julgamento intelectual ou moral, tanto no plano individual como no coletivo, é o 
inconsciente. O Filho representa a preparação para ocupar o lugar do Pai, buscando certo grau de 
autoconhecimento, sentido para sua vida, é o consciente. O Espírito Santo não possui qualificação 
pessoal, ele é aeriforme, volátil, um sopro divino, uma instância inspiradora e um desdobramento de 
Pai, mas representa, também, a conexão primordial entre o inconsciente e o consciente (entre Pai e 
Filho), conciliação dos contrários (de Filho e Diabo), dando respostas ao sofrimento interior da 
divindade personificada em Cristo. A essência do Espírito Santo é feminina, de onde advém sua 
natureza dúbia, de mãe protetora (ao lado de Filho) e fêmea sedutora (ao lado de Diabo). Finalmente, 
o Diabo representa a absoluta oposição a Pai e, principalmente, a Filho, seu contemporâneo; é o lado 
tenebroso da quaternidade, as sombras, o instinto. “Sem este quarto elemento não há, em nenhum dos 
casos, a realidade tal como conhecemos, nem mesmo entendida como tríade, pois um ser abstrato, 
puramente imaginado, só pode ter sentido quando se refere a uma realidade possível ou atual” (JUNG, 
2008, p. 76), isto é, sem um arquétipo de oposição, nenhum dos demais tem sentido, em especial o 
Filho. O bem é só pode ser compreendido em assimetria com o mal, portanto, a trindade é 
ilusoriamente simétrica. 
  A quaternidade resultante desses pares de opostos não só representa o sofrimento da divindade 
salvadora do mundo, mas uma saga, uma viagem de transformação, a jornada do herói. Todos os 
elementos da narrativa estão presentes: a origem da história (Pater), o herói (Filius) que enfrenta 
todos os sacrifícios, desafios e males (estes representados no arquétipo de Diabolus), mas sempre 
inspirado a nunca desistir, auxiliado por uma força divina, um desejo sobre-humano, uma paixão 
(Spiritus). A quaternidade promove a reflexão homem do religioso, ampara os seus sofrimentos 
internos, renova as suas esperanças. A mesma estrutura narrativa, repetida pelo menos há dois 
milênios, nos rituais cristãos, entre eles a missa, e, como veremos, também se encontra no ritual do 
consumo das narrativas cinematográficas. 

Canevacci (1990, p. 31-75) busca conceituar o que ele chamou de “o espírito do cinema”. Ele 
destaca o ritus presentificado pelo cinema ao entrelaçar um elemento sagrado (o culto) e um elemento 
profano (a cerimônia), afirmando que a estrutura ritualística (p. 47) da missa “funcionou como 
protótipo do cinema, em si e para si”, pois “o desenvolvimento da teogonia fascina e atrai 
precisamente na medida em que é sempre igual”. A teogonia, referida pelo autor, entendemos como 
a criação de um novo mundo a cada projeção fílmica; e a repetição como a persistência da estrutura 
mítico-narrativa quaternária em cada filme – que migrou da missa para o cinema. Canevacci afirma 
que o cinema, assim como a missa, tem a função de ligar a psique do espectador com o arquétipo, por 
isso poucos conseguem resistir ao fascínio de seu rito. “De importância central é o conflito entre o 
Bem e o Mal, que passa do pensamento simbólico-religioso – com um maniqueísmo ainda mais 
absoluto – para o cinema” (p. 52). 

A quaternidade formada pelo conjunto das três pessoas divinas e o diabo (JUNG, 2008) é 
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chamada por Canevacci (1990) de hipo-estrutura, isto é, uma estrutura que está por baixo dos textos 
cristão-burgueses, entre eles, a missa e o cinema. Canevacci aponta para a migração desses arquétipos 
do imaginário cristão para a cultura de massa, pois “a máquina de filme era e é etnocêntrica; e o centro 
em torno do qual gira a representação fílmica é a civilização patriarcal cristão-burguesa, sob 
condições reificadas [...]” (p. 52). 

Ao comparar a relação culto/cerimônia ao consumo do sempre igual no cinema e o espetáculo 
da missa à exibição do filme, o autor alça o cinema à moderna cerimônia ritualística onde Deus é o 
espelho do homem.  

 
O fato de que se volte sempre ao cinema (ou à missa) para ver sempre a mesma história, saber 
que é preciso revê-la e desejar a coerção para poder suportar a ordem de coisas existentes, 
tem sua origem na articulação entre hábitos imprimidos nos anos de puberdade e hábitos 
herdados hipo-estruturalmente desde a gênese da civilização (CANEVACCI, 1990, p. 48). 
 

 Nessas considerações, Canevacci propõe que todas as produções cinematográficas são 
construídas sobre uma estrutura mítico-narrativa quaternária – repetição ritual dos arquétipos Pater, 
Filius, Spiritus e Diabolus, fortemente arraigados, na cultura ocidental cristão-burguesa – na tentativa 
de apreender a simbologia que todo filme produz. Segundo o autor, aplicados ao cinema, os 
arquétipos da quaternidade teriam a seguinte significação: 

Pater é a origem de tudo, o elemento que dá início à narrativa; significa o superego na 
psicanálise; é a condição do tempo e do espaço; representa o poder sob qualquer ponto de vista. Filius 
representa a individualidade positiva, o ego ou o herói; significa a viagem, está sempre em trânsito 
na narrativa, em transformação; seu objetivo é tornar-se Pater e seu sofrimento resulta em 
autoconsciência. Spiritus é a negação da negação, o elemento feminino irracional e imprevisto, a 
fenomenologia da natureza; e como pré-consciente, está entre o ego e o id, pois alia-se a Filius para 
derrotar a negação e, ao mesmo tempo, por sua natureza binária, leva Filius aos braços de Diabolus. 
Por último, Diabolus significa a individualidade negativa, o antagonismo extremo e absoluto, o anti-
herói; é sempre rebelde, indistinto e incontrolável; em termos psicanalíticos é representado pelo id. 

 

 
FIGURA 01 – ARQUÉTIPOS DA ESTRUTURA QUATERNÁRIA DA NARRATIVA FÍLMICA 
FONTE: CANEVACCI (1990, P. 54) 
 

 
Sendo o cinema (a linguagem e o meio) que possibilitou técnica, estética e semiologicamente 

as demais narrativas audiovisuais presentes na mídia, propomos como metodologia a extensão dos 
estudos de Canevacci (1990) para demais narrativas midiáticas que, em essência, operam com a 
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linguagem audiovisual. Camargo (2013) já apresentou um estudo sobre a estrutura do filme 
publicitário com base na quaternidade mítica, no entanto, buscamos aqui ampliar o conceito para este 
possa abarcar outras narrativas tais como a telenovela, o documentário, o telejornalismo e, no caso 
deste estudo, as séries.  
 
3. A ESTRUTURA QUATERNÁRIA DE ELYSIUM 
 

Vamos compreender o nicho arquetípico ocupada por elementos ou personagens do filme, em 
conformidade à proposta de Massimo Canevacci, apresentada no livro Antropologia do cinema 
(1990). Somada a essa metodologia, empregamos a análise fílmica conforme Vanoye e Goliot-Lété 
(1994) que se divide em dois momentos: a decomposição do filme e a compreensão de como as partes 
isoladas estabelecem conexões para dar sentido ao todo. Deste modo, foi possível isolar os elementos 
relacionados a uma parte da narrativa do filme (a estrutura quaternária e estudo de cada um dos seus 
arquétipos), permitindo uma interpretação plausível de como a narrativa do filme está organizada. 
Segundo Vanoye e Goliot-Lété (1994), para uma análise fílmica é necessário extrair elementos que 
não se percebem a “olho nu” e, em seguida, estabelecer elos entre tais elementos, estudados 
isoladamente, para compreender como eles se relacionam e “[...] se tornam cúmplices para fazer 
surgir um todo significante”, considerando que “os limites da ‘criatividade analítica’ são os do próprio 
objeto de análise” (p. 15). 

 
 

3.1 PATER: A LUTA DE CLASSES 
As ideias marxistas aparecem logo no início do filme, mostrando uma sociedade marcada por uma 

extrema desigualdade social. Nele, uma pequena parcela da população vive com todas as regalias a 
seu prazer, enquanto grande parte, expresso pelo proletariado, vive na extrema miséria, trabalhando 
exaustivamente para sustentar o sistema capitalista que mantém acumulação de capital e, portanto, a 
desigualdade social. No filme, a luta de classes é que dá início à narrativa, por isso ela é Pater. 

 
3.2 FILIUS: MAX 

Claramente, o arquétipo Filius é ocupado pelo protagonista Max (Matt Damon). O 
protagonista possui todas as características de Filius (o herói da narrativa). Impulsivo, idealista, 
determinado e também guerreiro. Empreende uma viagem de transformação de si e da sua 
comunidade. É esse personagem que realiza uma trajetória de transformação, evoluindo durante o 
avanço da narrativa caracterizando Filius que aos poucos caminha para se tornar Pater, ou seja, Max 
quer aniquilar a diferença de classes, mas sabemos que as diferenças ainda continuarão – mudam-se 
os atores, mas os papéis continuam. Na negação Pater, Filius se torna aquilo que ele nega. 

 
3.3 SPIRITUS: FREY E SPIDER 

Frey (Alice Braga) e Spider (Wagner Moura) formam o conjunto Spiritus no filme, são eles 
que impulsionam o desejo, a missão e a aventura de Max (Matt Damon) e, no caso de Spider, 
literalmente, é o veículo de entrada do personagem Max no paraíso. Sem esses dois personagens, 
Filius não se movimentaria, não teria motivação para empreender a viagem. 

 
3.4 DIABOLUS: SECRETÁRIA RHODES E KRUGER 

A secretária Rhodes (Jodie Foster) é a governadora de Elysium e mentora dos planos de 
perseguição a Filius, enquanto que Kruger (Sharlto Copley) é o executor que literalmente persegue 
os personagens. Diabolus, no caso do filme, possui duas faces: uma alma e um corpo. 
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(1990). Somada a essa metodologia, empregamos a análise fílmica conforme Vanoye e Goliot-Lété 
(1994) que se divide em dois momentos: a decomposição do filme e a compreensão de como as partes 
isoladas estabelecem conexões para dar sentido ao todo. Deste modo, foi possível isolar os elementos 
relacionados a uma parte da narrativa do filme (a estrutura quaternária e estudo de cada um dos seus 
arquétipos), permitindo uma interpretação plausível de como a narrativa do filme está organizada. 
Segundo Vanoye e Goliot-Lété (1994), para uma análise fílmica é necessário extrair elementos que 
não se percebem a “olho nu” e, em seguida, estabelecer elos entre tais elementos, estudados 
isoladamente, para compreender como eles se relacionam e “[...] se tornam cúmplices para fazer 
surgir um todo significante”, considerando que “os limites da ‘criatividade analítica’ são os do próprio 
objeto de análise” (p. 15). 

 
 

3.1 PATER: A LUTA DE CLASSES 
As ideias marxistas aparecem logo no início do filme, mostrando uma sociedade marcada por uma 

extrema desigualdade social. Nele, uma pequena parcela da população vive com todas as regalias a 
seu prazer, enquanto grande parte, expresso pelo proletariado, vive na extrema miséria, trabalhando 
exaustivamente para sustentar o sistema capitalista que mantém acumulação de capital e, portanto, a 
desigualdade social. No filme, a luta de classes é que dá início à narrativa, por isso ela é Pater. 

 
3.2 FILIUS: MAX 

Claramente, o arquétipo Filius é ocupado pelo protagonista Max (Matt Damon). O 
protagonista possui todas as características de Filius (o herói da narrativa). Impulsivo, idealista, 
determinado e também guerreiro. Empreende uma viagem de transformação de si e da sua 
comunidade. É esse personagem que realiza uma trajetória de transformação, evoluindo durante o 
avanço da narrativa caracterizando Filius que aos poucos caminha para se tornar Pater, ou seja, Max 
quer aniquilar a diferença de classes, mas sabemos que as diferenças ainda continuarão – mudam-se 
os atores, mas os papéis continuam. Na negação Pater, Filius se torna aquilo que ele nega. 

 
3.3 SPIRITUS: FREY E SPIDER 

Frey (Alice Braga) e Spider (Wagner Moura) formam o conjunto Spiritus no filme, são eles 
que impulsionam o desejo, a missão e a aventura de Max (Matt Damon) e, no caso de Spider, 
literalmente, é o veículo de entrada do personagem Max no paraíso. Sem esses dois personagens, 
Filius não se movimentaria, não teria motivação para empreender a viagem. 

 
3.4 DIABOLUS: SECRETÁRIA RHODES E KRUGER 

A secretária Rhodes (Jodie Foster) é a governadora de Elysium e mentora dos planos de 
perseguição a Filius, enquanto que Kruger (Sharlto Copley) é o executor que literalmente persegue 
os personagens. Diabolus, no caso do filme, possui duas faces: uma alma e um corpo. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONCLUSÃO 

 
Elysium é uma crítica ao capitalismo, visivelmente influenciado pelos livros Manifesto do 

Partido Comunista e O Capital, de Karl Marx, os quais expõem a história do movimento operário e 
sua crítica à economia capitalista. O processo de acumulação de capital e a problemática da diferença 
social que isso cria é o Pater do filme, ou seja, dá início à narrativa. De caráter revolucionário e 
empoderador, o filme promove uma reflexão e desperta o espectador para a luta de classes e as 
desigualdades que estão presentes no agora e no futuro da humanidade por meio do consumo do 
filme. 

Concluímos que da estrutura arquetípica quaternária presente no filme pode-se resultar em 
muitas outras combinações arquetípicas, como dualidades (bem contra o mal, por exemplo) ou 
estruturas ternárias. Cada núcleo de personagem ou cada personagem pode ocupar um lugar em sua 
própria composição narrativa quaternária (subplots). Tais quaternidades se entrelaçam na estrutura 
do filme. O que aqui apresentamos foi uma entrada, um olhar para o plot do filme. 

Também constatamos que a partir dessa relação arquetípica/mítica entre os arquétipos que 
movimentam a narrativa, referências a diferentes mitos se fazem presentes. Um dos exemplos é o 
mito da dos campos elísios grego, moderno mito em torno da tecnologia ou mesmo os mitos 
escatológicos (de fim da humanidade). 

 
A origem dos mitos, enquanto narrativa, é indeterminada, caleidoscópica, um mosaico de 
fragmentos que misturam estruturas arquetípicas ancestrais, narrativas naturalmente 
modificadas na cultura oral ou acrescidas de fragmentos de outras culturas, corruptelas 
provocadas pelos mais diferentes meios de expressão do mito, partindo da oralidade, 
passando pela arte até chegar nas atuais mídias sociais, isto é, os mitos são permanentemente 
ressignificados. (CAMARGO, 2017, p. 79) 

 
Outro detalhe, para quem se propõe a pesquisar os mitos, é que grande parte destes não está 

escrita, gravada em cavernas ou pintada num quadro renascentista, isto é, não está sob a luz da 
consciência cultural, mas sim está presente como estrutura inconsciente e, por isso mesmo, algo que 
não se revela claramente, mas codificado em metáforas, alegorias e “hipo-estruturas” (CANEVACCI, 
1990) diegéticas. Segundo Rocha (2008), o mito é uma narrativa que participa do conjunto de 
fenômenos culturais e, por manter uma forma alegórica, seu sentido é difuso, pouco claro e múltiplo. 
Para o autor, “o mito carrega consigo uma mensagem que não está dita diretamente. Uma mensagem 
cifrada” (p. 9). Na concepção do autor, o mito sempre esconde algo para ser decifrado. 
             

 

Rhodes e Kruger 
(Diabolus) 

Luta de Classes 
(Pater) 

Max (Filius) 

Frey e Spider 
(Spiritus) 
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RESUMO 
  
A pesquisa tem como objetivo analisar a produção científica na área de publicidade a partir das 
perspectivas éticas e/ou morais, em artigos publicados em periódicos científicos nacionais e 
internacionais no período 2008 – 2018.  A investigação se desenvolve por meio das técnicas 
bibliográfica e documental com análise qualitativa dos dados. Realiza-se, num primeiro momento, 
um embasamento teórico sobre os temas publicidade, ética e moral, bem como sobre a relação entre 
eles, visando formar uma base de conhecimento para análise de artigos científicos a respeito da 
temática proposta. Posteriormente, desenvolve-se análise de artigos selecionados em base de dados. 
Pretende-se oferecer um panorama sobre os estudos na área, disponibilizando informações sobre 
temas abordados, vieses metodológicos, referências teóricas, formas de relação entre as noções de 
ética, moral e publicidade, ano das publicações, área de proveniência dos autores e a frequência 
com que produzem sobre o tema, entre outros aspectos. 
 
Palavras-chave: Publicidade Infantil; Consumo; Ética; Moral; Produção Científica. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é um dos resultados da pesquisa “Publicidade sob as perspectivas 

éticas e/ou morais – análise da produção científica no período 2008 – 2018”, a qual se situa no 

âmbito das investigações sobre a produção científica de uma área de estudo, no caso, o consumo e a 

publicidade. Objetiva-se analisar os estudos sobre consumo e publicidade a partir de vieses que 

enfoquem reflexões e problematizações éticas e/ou morais. A proposta para esse artigo é apresentar 

um mapeamento e uma exploração dos dados coletados até o momento referentes à temática 

“Consumo e Publicidade Infantil”. 

O artigo apresenta, num primeiro momento, uma compreensão sobre a publicidade, bem 

como noções sobre as perspectivas ética e moral, evidenciando a adequação de relacionar as 

reflexões que essas propõem à área da publicidade e do consumo. Num segundo momento, expõe-se 

os procedimentos metodológicos propostos e a exploração dos dados desenvolvida até o momento.  

 

2. ABORDAGEM CONCEITUAL DA PESQUISA  

Parte-se do entendimento sobre publicidade oferecido por CARO (2014), o qual ressalta 
                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Doutora, Fabico/UFRGS, mariangela.toaldo@ufrgs.br. 
3 Graduanda do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Fabico/UFRGS, 
sam.samanthasantos@gmail.com. Bolsista de Iniciação Científica da pesquisa de que trata o artigo. 
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a função institucional que desempenha na sociedade no contexto do sistema econômico capitalista. 

Para o autor, trata-se de um sistema semiocapitalista, cujo centro não está mais na mercadoria, mas 

no signo-mercadoria, na significância que ela adquire na sociedade de consumo. Outra compreensão 

sobre a publicidade, nesse sentido, é expressa por Trindade (2012, p. 80) ao observar que ela 

“funciona na narrativa do consumo dos indivíduos como uma destinadora de uma informação sobre 

as mercadorias (...) por meio da persuasão e da sedução”.  

As concepções de Caro (2014) e Trindade (2012) ressaltam a participação da 

publicidade na relação das marcas com a sociedade para além da promoção de seus produtos e 

serviços. Ela publiciza (CASAQUI, 2012) significados sobre valores, comportamentos, estilos de 

vida, maneiras de ser e de relacionar-se, persuasivamente, para estimular o consumo dos produtos 

anunciados como seus representantes. Aí está o papel institucional da publicidade mencionado por 

Caro, em outras palavras, sua capacidade de “cohesionar a la sociedad en torno a unos valores y 

presencias (en forma especialmente de marcas y de pautas y normas de consumo) assimilados por 

todos” (Caro, 2014, p. 41).  

Nesse sentido, a publicidade pode ser pensada como um espaço de mediação importante 

que merece ser considerado em meio às complexidades envolvidas nas relações entre comunicação, 

cultura e política, segundo a proposta de Martín-Barbero (2001). O conteúdo publicitário provém de 

uma instância produtiva, é fruto das práticas instituídas no mercado por seus profissionais e pela 

estrutura empresarial que sustenta a atividade – empresas de comunicação, de anunciantes e de 

fornecedores. É condicionado pelas perspectivas econômicas, que dimensionam a efetividade da 

atividade publicitária, pelas ideologias de seus profissionais e anunciantes e por suas rotinas 

produtivas. Além disso, é constituído pela competência comunicativa de seus profissionais, o que 

envolve seus talentos para elaborar os discursos e abordar as audiências persuasivamente. Há, ainda, 

os benefícios da tecnicidade disponível para incrementá-los e inová-los (MARTÍN-BARBERO, 

2001). 

Por um lado, os conteúdos publicitários partem da proposta da produção que define 

como serão apresentados às audiências (meios, formatos, estratégia de relação com o receptor, 

apelos de consumo, referências do contexto cultural – temas, ideologias, valores, etc.). De outro 

lado, são recebidos por audiências que contam com modos de ser e perceber, constituídos em suas 

sociabilidades e ritualidades. Essas competências as permitem negociar os significados promovidos 

pela publicidade, apropriar-se, reapropriar-se deles e fazer diferentes usos do que lhes foi proposto 

(MARTÍN-BARBERO, 2001). 

A visão da publicidade como elemento de mediação, corresponde à proposta de Caro de 

pensá-la como um sistema  
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operativo semiolingüístico publicitario. Se trata de un operativo cuyo producto conecta con 
sus destinatarios en el marco de una concreta situación comunicativa, de la cual se deriva 
una serie de efectos de naturaleza cultural, social y psicosocial, que superan las intenciones 
explícitas de quienes ponen dicho operativo en marcha (...) en las vigentes “sociedades de 
consumo”.  (CARO, 2014, p. 41) 

 

Essa concepção sobre a publicidade estimula estudos a seu respeito a partir das 

perspectivas ética e/ou moral. A situação comunicativa que promove chama atenção para 

preocupações sociais envolvidas no fazer publicitário e nas produções decorrentes dele. 

A perspectiva ética advém da “teoria ou ciência do comportamento moral dos homens 

em sociedade” (VÁZAQUEZ, 2010, p. 23). À ética cabe investigar e explicar a experiência e o 

comportamento moral dos homens a fim de compreender os “princípios gerais” que os orientam 

para formular conceitos a seu respeito – no que se refere a suas contribuições às relações que 

desenvolvem. A partir desse conhecimento, constituem-se noções sobre as condições de tais 

princípios para a promoção do bem viver entre os indivíduos envolvidos nas relações, com o meio 

ambiente em que se encontram e com os demais indivíduos que dele fazem parte. 

A perspectiva moral, por sua vez, se refere à ação humana em relação; à ação do 

indivíduo no seu encontro com o outro; a “problemas práticos (...) que se apresentam nas relações 

efetivas, reais entre indivíduos” (VÁZAQUEZ, 2010, p. 15), que dizem respeito ao como agir entre 

si. São problemas que não se referem apenas ao indivíduo que os propõe, mas a todos os outros que 

sofrem as implicações de sua ação, direta ou indiretamente. Para que o convívio seja possível nessas 

relações, há a necessidade de princípios orientadores do agir, socialmente constituídos e aceitos, 

resultantes das vivências dos indivíduos num determinado período histórico. A moral constitui-se, 

assim, num “conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa 

comunidade social dada” (VÁZAQUEZ, 2010, p. 37). O objetivo dessas normas é proporcionar 

condições para que as relações aconteçam harmonicamente, atinjam seu fim, sem causar 

consequências prejudiciais a seus integrantes, a outros indivíduos ou à sociedade como um todo.  

Problematizar a atividade publicitária, suas práticas, produções e consequências delas 

provenientes a partir das perspectivas ética e/ou moral significa colocá-las em cheque a fim de 

verificar se estão em consonância com as preocupações do meio em que seus atores (profissionais 

da publicidade e integrantes do mercado) se encontram e com as dos demais indivíduos que dele 

fazem parte.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A proposta da pesquisa embora não limite a quantidade de materiais (artigos) a serem 

coletados, propõe uma análise qualitativa dos mesmos, atendo-se profunda e detalhadamente ao seu 
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contexto (BAUER e GASKELL, 2002). O estudo parte de uma revisão bibliográfica (BAUER e 

GASKELL, 2002) a fim de oferecer uma contextualização sobre os assuntos envolvidos no 

problema de pesquisa. Parte-se de pesquisa documental (BAUER e GASKELL, 2002) para a busca 

de artigos em periódicos acadêmicos nas bases de dados CAPES, SciELO, Web of Science, Spring 

e Google Academics.  

Para a análise, serão lidos os títulos, o resumo e a íntegra do texto de cada artigo. As 

informações sobre os artigos serão organizadas a partir dos seguintes itens, sugeridos por pesquisas 

que utilizam esse tipo de levantamento (MAZZON e HERNANDEZ, 2013; JACKS, 2014): 

Título do artigo; 2) Ano; 3) Autor (es); 4) Instituição (s) do(s) autor (es); 5) Estado/País 

da (s) instituição (ões); 6) Referência completa; 7) Natureza do trabalho (teórico/empírico); 8) 

Natureza dos dados (primários/secundários); 9) Natureza da análise (quantitativa/qualitativa); 10) 

Procedimentos metodológicos; 11) Autores e obras de referência; 12) Características da abordagem 

teórica. 

A proposta metodológica do presente artigo segue os direcionamentos acima descritos, 

porém trabalha apenas com os artigos referentes à temática “Consumo e Publicidade Infantil”. A 

seguir apresenta-se uma dimensão dos artigos coletados até o momento na pesquisa e seus anos de 

publicação. Em seguida, expõe-se os dados e sua exploração sobre a área “Consumo e Publicidade 

Infantil”. 

 

4. MAPEAMENTO DOS DADOS DA PESQUISA“PUBLICIDADE SOB AS 

PERSPECTIVAS ÉTICAS E/OU MORAIS – ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO 

PERÍODO 2008 – 2018” 

                   
Gráfico 01 – Ano de publicações dos artigos 

 

Percebe-se que os anos de 2011, 2013 e 2015 apresentaram maior índice de publicações, 

sendo onze, quinze e treze artigos por ano, respectivamente. O ano com menor quantidade de 
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produção foi o ano atual, 2017, o que pode ser justificado pelo fato de a busca ter sido realizada 

antes do término do período. 
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O tema mais abordado nos oitenta e oito artigos levantados e classificados até o 

momento é o de Implicações das Abordagens Publicitárias, presente em 26 textos. Outros temas que 

se destacam são: Mercado profissional (17), Publicidade de Produtos de Saúde (10) e Consumo 

Responsável (9). A temática “Consumo e Publicidade Infantil” compreende cinco artigos. 

 
5. PESQUISAS SOBRE “CONSUMO E PUBLICIDADE INFANTIL”. 

A análise dos artigos pesquisados inicia por uma caracterização genérica sobre os 

mesmos. Posteriormente, apresenta-se uma síntese de cada artigo compreendendo considerações 

sobre suas abordagens teórica e metodológica, suas contribuições e limitações. 
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FINE, Cordelia. 
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International 
Business 
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University of 
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Unidos;  
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Reino Unido, 
Escócia. 
 
 

Debating children's 
susceptibility to 

LIVINGSTONE, 
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2009 
 

London 
School of 
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Reino Unido 

Publicidade de Produtos de Saúde (10)

Mercado Profissional (17)

Implicações de Abordagens Publicitárias (26)

Publicidade e Tecnologia (2)

Conteúdo Publicitário na Comunicação
Informativa (5)
Consumo e Publicidade Infantil (5)

Representação / Estereótipo (1)

Personalidades/ Celebridades (2)

Publicidade e Religião (3)

Publicidade e Humor (1)

Publicidade de Alimentos (4)

Consumo Responsável (9)

Filosofia (3)
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debate 
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and Political 
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The Ethics of Food 
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Targeted Toward 
Children: Parental 
Viewpoint 

AKIR, Aysen; 
VITELL, Scott J. 

2010 Illinois State 
University;  
University of 
Mississipi. 
 

Illinois, 
Estados 
Unidos;  
Mississipi, 
Estados 
Unidos. 

Publicidade infantil: 
uma análise de 
táticas persuasivas 
na TV aberta 

IGLESIAS, 
Fabio;  
CALDAS, Lucas 
Soares;  
LEMOS, Stela 
Maria Santos de. 
 

2013 Universidade 
de Brasília. 

Distrito 
Federal, 
Brasil 
 

CHILDREN 
STORIES AND 
ADVERTISING. 
AN ETHICAL 
VIEW 

JORDA, Maria 
Teresa Pellicer 
 

2016 Universidad 
de Murcia  

Murcia, 
Espanha 
 

Quadro 1 – Pesquisas sobre “Consumo e Publicidade Infantil” entre 2008 – 2017  
 

Os artigos sobre publicidade infantil selecionados compõem um período de oito anos, 

de 2008 a 2016, e trazem a perspectiva de autores que estão nas Américas do Sul e do Norte e na 

Europa. Suas abordagens são variadas, enfocam estratégias publicitárias para persuadir o público 

infantil, reflexões teóricas a respeito da capacidade cognitiva e crítica desse público frente a tais 

estratégias e análise de julgamento ético por parte de pais sobre publicidade de alimentos voltada à 

criança. 

 
Gráfico 3 – Área de estudo dos autores 

 

Psciologia (4)

Marketing (2)

Ciências Sociais e Políticas
(1)
Estudos Históricos e
Filosóficos (1)
Comunicação (1)
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A maior parte dos autores é proveniente da área da Psicologia, sendo eles três 

pesquisadores brasileiros, responsáveis pelo mesmo artigo (IGLESIAS; CALDAS; LEMOS, 2013), 

e a pesquisadora inglesa Livingstone (2009). A área de marketing é representada por dois autores, 

que escrevem o artigo “The Ethics of Food Advertising Targeret Toward Children: Parental 

Viewpoint” (AKYR; VITELL, 2010). Os demais autores pertencem às respectivas áreas Ciências 

Sociais e Políticas (NAIRN, 2008), Estudos Históricos e Filosóficos (FINE,2008) e Comunicação 

(JORDA, 2016). 

 
Gráfico 4 – Periódicos em que os artigos são publicados 

 

Há uma recorrência ao periódico britânico International Journal of Advertising, mais 

ligado à área de marketing, enquanto os demais artigos distribuem-se entre periódicos que tratam da 

psicologia, da comunicação e de áreas que vão das artes a negócios, gestão e contabilidade. A 

diversidade dos periódicos é correspondente à variedade das áreas de pesquisa dos autores que se 

adequam a determinadas publicações.  

 

 
Gráfico 5 – Perspectivas Metodológicas 

 

Com relação às perspectivas metodológicas, dois dos trabalhos apresentados são 

exclusivamente teóricos – “Debating children's susceptibility to persuasion – where does fairness 

International Journal of
Advertising (2)

Psicologia & Sociedade (1)

Perspectivas de la
Comunicación (1)

Journal of Business Ethics
(1)
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come in? A commentary on the Nairn and Fine versus Ambler debate” e “Who’s messing with my 

mind? The implications of dual-processmodels for the ethics of advertising to children” –, enquanto 

os outros três inserem-se na perspectiva teórico-empírica. Dentre os cinco trabalhos apresentados, 

dois desenvolvem-se por meio da abordagem qualitativa: “Publicidade infantil: uma análise de 

táticas persuasivas na TV aberta” e “Children stories and advertising an ethical view”. Já o trabalho 

“The ethics of food advertising targeted toward children: parental viewpoint”, utiliza a perspectiva 

quantitativa. 

 
Gráfico 6 – Técnicas de pesquisa utilizadas 

 

Todos os artigos partem da pesquisa bibliográfica, sendo que em dois casos é a única 

técnica adotada. Dois artigos utilizam também a técnica de pesquisa documental e outro o 

questionário.  

 
Gráfico 7 – Corpus das pesquisas 

 
Em relação ao corpus, dois artigos utilizam filmes e peças publicitárias. Um dos artigos 

aborda pais de crianças e de adolescentes.  
 

 

 

Pesquisa bibliográfica
(2)

Pesquisa documental e
Pesquisa Bibliogáfica
(2)

Filmes Publicitários (1)

Peças Gráficas
Publicitárias (1)

Questionário (1)
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5.1 CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM DOS ARTIGOS: SOBRE SUAS ABORDAGENS 

TEÓRICA E METODOLÓGICA, SUAS CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES. 

O primeiro texto publicado no período da análise é Who’s messing with my mind? The 

implications of dual-process models for the ethics of advertising to children (2008) de Agnes Nairn 

e Cordelia Fine. As autoras introduzem o artigo apresentando com uma questão já muito discutida 

na abordagem da ética na publicidade: “quando é justo anunciar para crianças?” Para respondê-la, 

desenvolvem uma discussão teórica que indica que a solução encontrada por muitos estudiosos é 

determinar uma idade a partir da qual a criança já adquire um nível aceitável de “conhecimento 

sobre persuasão”, para que então possa se proteger de conteúdos persuasivos.  

As autoras apresentam, no entanto, inúmeras pesquisas e constatações (MOSESAND 

BALDWIN, 2005; LIVINGSTONE e HELSPER, 2006; MALLINCKDRODT e MIZERSKI, 2007) 

que comprovam que crianças com mais idade, com um ótimo nível de conhecimento de persuasão, 

não são menos influenciadas por conteúdos publicitários do que crianças mais novas. Segundo elas, 

conhecimentos na área da psicologia e neurociência apontam que associações afetivas a produtos e 

a atividades de consumo influenciam fortemente nos julgamento e comportamento da criança, 

estimulando mudanças de atitudes, o que acaba se tornando prejudicial para o seu desenvolvimento 

e até mesmo do adolescente, pois são vulneráveis e facilmente atingidos por esse tipo de conteúdo: 

“the child is like the target of subliminal advertising: preferences are mediated by non-conscious, 

non-rational means that are impossible to resist4 (NAIRN e FINE, 2008, p. 460). 

As autoras mencionam a transformação de um modelo tradicional de anúncios 

publicitários para o uso de estratégias como marketing invisível ou furtivo e a publicidade integrada 

a conteúdos do entretenimento, que fortificam a persuasão dos apelos de consumo. Na sua 

avaliação, estratégias como essas mascaram as ações comerciais e exploram a vulnerabilidade do 

público infantil. 

A segunda publicação do período se intitula Debating children's susceptibility to 

persuasion – where does fairness come in? A commentary on the Nairn and Fine versus Ambler 

debate (2009) de Sonia Livingstone. O objetivo do artigo é analisar o debate ocorrido entre Nairn e 

Fine (2008) e Ambler (2008), centrado no persistente questionamento sobre se e quando é justo 

anunciar para crianças, considerando sua duvidosa capacidade cognitiva para se defenderem de 

anúncios persuasivos.  

A autora considera que a pergunta chave para essa discussão, na realidade, deveria ser: 

“quem pode resistir a qual tipo de persuasão e em quais circunstâncias?”, já que o problema se 

                                                 
4a criança se torna alvo de publicidade subliminar, incapaz de resistir a preferências mediadas pelo inconsciente e por 
razões não racionais (tradução nossa). 
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estendeu para além dos públicos infantil e adolescente, atingindo também os adultos, e diz ser esse 

um bom ponto de partida para futuras pesquisas na área. Observa que a vulnerabilidade é formada 

não apenas pela capacidade cognitiva do indivíduo, mas pelo ambiente social e midiático onde se 

está inserido. Considera que as mudanças do cenário midiático e as abordagens da publicidade, do 

consumo e do marketing nele não são mais apenas em formatos tradicionais, mas se encontram 

inseridos nas plataformas de entretenimento. Nesse cenário, a mídia reconfigura as normas de 

práticas através das quais as crianças vivenciam experiências e o mundo, num nível de persuasão 

mais subliminar e eficiente, pois dificulta que percebam como, quando e partir de quais mensagens 

são alvo de conteúdos persuasivos (LIVINGSTONE, 2009, p. 2-3). 

Assim, para a autora, o argumento da influência não deveria ser visto necessariamente 

como uma consequência da alfabetização, considerando que as pessoas, incluindo as crianças, 

podem sofrer influências independentemente do seu nível de alfabetização midiática, apenas por 

processos persuasivos distintos. Sobre a questão da justiça, reflexão ética proposta na discussão 

abordada no artigo, concorda com Nairn e Fine (2008) que é injusto persuadir as crianças se não 

puderem perceber que estão sendo persuadidas. Por outro lado, acha o argumento de Amber (2008) 

também válido, pois é injusto persuadir as pessoas se tal persuasão é contra seu próprio interesse 

(ou seja, se o efeito da persuasão é prejudicial). As condições cognitivas e do ambiente de vivência 

da criança fariam com que a persuasão não ocorresse contra os interesses do indivíduo, mas os 

problemas surgem quando esses recursos estão faltando (NAIRM e FINE, 2008). Por fim, 

Linvingstone enfatiza a necessidade de uma abordagem da questão que contextualize a publicidade 

como um dos múltiplos fatores que influenciam as crianças. 

O terceiro artigo analisado é The ethics of food advertising targeted toward children: 

parental viewpoint (2010) de Aysen Bakir e Scott J. Vitell. A intenção dos autores é investigar a 

visão dos pais, sob o ponto de vista ético, com relação à publicidade de alimentos voltada às 

crianças, assim como examinar suas intenções comportamentais em relação a esse tipo de 

publicidade infantil. A pesquisa parte de alguns conceitos-chave que fundamentam teoricamente a 

discussão bem como as hipóteses testadas na pesquisa empírica. São eles: julgamento ético 

(BASSET et al., 1999 apud BAKIR e VITELL, 2010); intenção comportamental (HUNT e 

VITELL, 1986 apud BAKIR e VITELL, 2010); intensidade moral (JONES, 1991 apud BAKIR e 

VITELL, 2010); idealismo e relativismo (FORSYTH, 1980 apud BAKIR e VITELL, 2010) 

A pesquisa empírica desenvolvida foi realizada com base em um questionário 

respondido por 189 pais de crianças do jardim da infância à oitava série de escolas do centro-oeste 

dos Estados Unidos. As questões são elaboradas sobre três diferentes cenários envolvendo 

anunciantes de publicidade de alimentos voltados ao público infantil: 1) uma empresa utiliza 
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anunciantes de publicidade de alimentos voltados ao público infantil: 1) uma empresa utiliza 

 

advergames5 para sua nova campanha; 2) uma empresa patrocina programas de visitas a escolas e 

centros de cuidados infantis, distribuindo amostras de produtos; 3) uma empresa de doces e cereais 

vende livros com conteúdo interativo destinado às crianças com a presença da marca. A análise das 

respostas dos pais é realizada a partir de quatro escalas: Moral intensity, Idealism and relativism, 

Attitude toward food advertising e Attitude toward use of nutricional information. 

Os resultados indicam que a atitude dos pais frente à publicidade de alimentos dirigida à 

criança não afeta seus julgamentos éticos e intenções comportamentais sobre anúncios específicos 

de alimentos dirigidos a esse público. Outro dado é que a atitude dos pais frente às informações 

nutricionais dos produtos alimentícios não interfere nos seus julgamentos éticos sobre a publicidade 

de tais produtos. A intensidade moral, por sua vez, demonstra afetar os julgamentos e as intenções 

comportamentais dos pais frente à publicidade de alimentos, especialmente no que se refere ao 

consenso social. Por fim, os pais não relacionam diretamente seus julgamentos éticos e intenções 

comportamentais sobre consumo de produtos alimentícios à identificação de princípios de um 

idealismo moral nas mensagens publicitárias. Por outro lado, demonstram relativizar seus 

julgamentos morais frente às mensagens dependendo da situação apresentada. 

O quarto artigo tem como título Publicidade infantil: uma análise de táticas persuasivas 

na TV aberta (2013), dos autores Lucas Soares Caldas, Fabio Iglesias e Stela Maria Santos de 

Lemos, e tem como objetivo “investigar o uso e frequência de táticas persuasivas para o consumo 

infantil na publicidade da TV aberta (IGLESIAS; CALDAS e LEMOS, 2013, p. 5), visando analisar 

suas implicações para o comportamento do consumidor infantil. 

Os autores não trabalham teoricamente noções sobre publicidade, nem enfocam o 

assunto nas perspectivas da ética e da moral, mesmo mencionado que o estudo parte de uma 

preocupação ética. As referências usadas advêm da área da influência em psicologia social e 

abordam a vulnerabilidade do público infantil devido à sua dificuldade em perceber as intenções 

persuasivas da publicidade e a influência das estratégias de marketing às crianças. 

O estudo é desenvolvido a partir da coleta de 182 peças publicitárias veiculadas em um 

programa de uma grande emissora de TV em sinal aberto, no horário da manhã destinado ao 

público infantil, no período de duas semanas antecedentes ao dia das crianças do ano de 2010, 

dentre as quais 54 foram analisadas. A análise se dá por meio das Táticas de Influência Social 

definidas por Pratkanis (2007), sendo 15 táticas escolhidas para a observação das peças.  

Os resultados indicam “uma grande diferença no uso de táticas de persuasão entre as 

empresas anunciantes, o que sugere que elaboram diferentes e sofisticadas estratégias para a 

                                                 
5jogos online no qual o produto da companhia ou os caracteres da marca são apresentados. 
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promoção de seus produtos” (IGLESIAS; CALDAS e LEMOS, 2013, p. 5).Consideram que esse 

fato indica que as crianças são expostas a estratégias elaboradas às quais nem sempre têm condições 

de identificar e se posicionar em função de sua capacidade cognitiva ainda em formação. Outro 

aspecto importante é a observação de que as táticas mais frequentes identificadas são a de definição 

de critério de decisão pela criança e a de simular consenso social, destacando-se ainda as de contar 

história e a modelagem social (IGLESIAS; CALDAS e LEMOS, 2013). 

Na discussão dos dados, surgem considerações sobre a necessidade de regulação da 

publicidade voltada para crianças, embora os autores não sugiram a proibição total desta.  

Por fim, o texto Children stories and advertising. An Ethical view (2016), de Maria 

Teresa Pellicer Jorda, analisa a relação entre contos infantis e publicidade e como acontece a fusão 

de ambas narrativas em anúncios. A idéia se dá a partir da identificação de alguns pontos em 

comum entre ambos: transmitem normas morais e formas de comportamento; transportam a mundos 

fantásticos; exploram a identificação com o personagem; usam a emoção como elemento central do 

discurso e têm um final feliz, sugerindo à sociedade formas de ver o mundo. 

Como fundamentação teórica, a autora explora conceitos de publicidade (HELLIN, 

2004 e 2006) e moralidade (CORTINA E MARTÍNEZ, 1996). 

A pesquisa empírica é realizada com análise de 26 campanhas publicitárias, coletadas 

na internet no período 2010-2015. A análise considera três aspectos: 1) conto a que se refere; 2) 

reforço ou contrariedade em relação aos valores iniciais do personagem do conto; 3) categoria do 

produto anunciante. 

Como resultados, salienta que os contos são ferramentas importantes para a publicidade 

porque facilmente reconhecidos pela audiência, suscitam recordações e emoções, estimulando o 

consumo de bens relacionados aos personagens. Focando na questão da ética, a autora observa que 

poucas vezes há relação entre os valores abordados no conto com os atribuídos aos produtos dos 

anúncios. Na maioria das vezes, os produtos assumem nos anúncios o lugar dos valores abordados 

nos contos, tornando-se os pacificadores, transformando inimigos em amigos. A autora reconhece 

que se trata de ajustar os conflitos e as sugestões de solução deles para o contexto contemporâneo, 

onde muitas formas de proceder passam pelo consumo. Tirar a inocência do personagem do conto, 

explorando sua sensualização e colocá-lo em situações trágicas e sinistras, nas quais é sugerido o 

uso do produto anunciado, exemplificam abordagens nesse sentido. 

Por fim, observa que tanto contos infantis quanto publicidade transmitem normas 

morais, visando um final feliz na narrativa, relacionada à forma de se perceber o mundo. Enquanto 

o conto objetiva um bom comportamento moral, na publicidade o final feliz ocorre com a compra 

do produto, oferecendo um caminho mais fácil para a realização do indivíduo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reunião dos artigos sobre consumo, publicidade e infância não pretende ser uma 

representação das publicações a esse respeito, pois se trata de pesquisa realizada em determinadas 

bases de dados. Assim, as temáticas abordadas nos artigos apresentados não são generalizáveis às 

pesquisas existentes a esse respeito. Mesmo dentre os cinco artigos aqui analisados, percebe-se uma 

variedade de enfoques, que ilustram estudos desenvolvidos sobre consumo, publicidade e infância, 

mas não possibilitam visualizar todos os avanços e complementações entre eles, assim como junto 

às demais pesquisas existentes na área. 

Interessante notar a variedade de áreas de onde provêm autores que se interessam por 

pesquisar o tema infância relacionado à comunicação publicitária e ao consumo. Dentre os nove 

autores dos artigos apresentados apenas um é da área da Comunicação. A Psicologia e o Marketing 

se destacam, o que se explica pela primeira tratar do desenvolvimento humano, especialmente nos 

aspectos cognitivo e no que diz respeito às atitudes do público infantil, e pelo fato do segundo 

trabalhar com a questão estratégica, o que requer atenção tanto para a produção publicitária quanto 

para a visão dos receptores (“público-alvo”) das mesmas. 

A variedade das expertises dos autores evidencia, por outro lado, um esforço para a 

produção de pesquisas na interface de suas áreas de estudo com o tratamento do tema consumo, 

publicidade e infância, promovendo uma multiplicidade de vieses que permitem enfocá-lo na sua 

complexidade.  

A análise dos artigos confirma uma hipótese da pesquisa da qual esse texto se origina: 

embora as pesquisas se proponham analisar o consumo e a publicidade pelas perspectivas ética e/ou 

moral, nem sempre apresentam uma noção sobre as mesmas e procedimentos de análise 

correspondentes a elas. Dos artigos aqui apresentados, apenas um (JORDA, 2016) cita uma 

conceituação formal sobre tais perspectivas e outro (BAKIR e VITELL, 2010) trata de noções 

relacionadas como “julgamento ético”, “intensidade moral”, “idealismo” e “relativismo”. Há, de 

uma forma geral, a menção a valores e a sugestões de modos de conduta, mas sem relacioná-los 

diretamente às perspectivas ética e/ou moral. 

Os artigos que não abordam claramente conceitos sobre ética e moral associam questões 

a esse respeito presentes na publicidade e no consumo a preocupações sociais e psicológicas, porém 

sem analisá-las nessas perspectivas. Limitam-se a apontar consequências negativas de mensagens 

publicitárias às crianças devido à sua vulnerabilidade, como por exemplo: relações entre conteúdos 

publicitários e o materialismo, a “tirania infantil”, baixa auto-estima, insatisfação na vida e relação 
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problemática com os pais, indicando o efeito do mundo do consumo no bem estar das crianças 

(NAIRN e FINE, 2008, p. 462; IGLESIAS; CALDAS e LEMOS, 2013). 

As questões éticas e morais implicadas no consumo e na comunicação publicitária 

infantil apontadas pelos autores dos artigos se concentram em alguns aspectos: capacidade 

congnitiva das crianças, adolescentes e até de adultos frente à persuasão implícita tanto em 

conteúdos publicitárias quanto na presença de marcas no cotidiano; formatos das mensagens que se 

dissolvem cada vez mais em conteúdos de entretenimento e educativos (NAIRN e FINE, 2008; 

LIVINGSTONE, 2009); consumo de produtos alimentícios por crianças e o decorrente problema do 

sobrepeso (BAKIR e VITELL, 2010); sugestão de modelos de comportamento e procedimentos 

morais; transposição de valores morais em valores relacionados ao consumo; entre outros (JORDA, 

2016). 

Mesmo que poucas pesquisas aqui apresentadas façam uma análise aprofundada sobre 

questões éticas e/ou morais presentes em suas abordagens, pode-se considerar que promovem 

avanços às pesquisas sobre consumo e publicidade, pois exemplificam estudos com essas propostas, 

sugerindo questões a serem pensadas e procedimentos para investigá-las. É necessário que o 

consumo e a publicidade sejam analisados e debatidos na interrelação com o pensamento ético e 

moral para que realmente se salientem questões a serem pensadas nessas perspectivas.  

Em relação às limitações apresentadas pelos artigos, além da carência de maior 

aprofundamento em conceitos e questões éticas e/ou morais, pode-se citar também os limites dos 

artigos que nem sempre permitem apresentar a íntegra das pesquisas que lhes deram origem, 

ficando o leitor carente de detalhes importantes para compreender os estudos e suas contribuições 

na sua complexidade.  

Evidencia-se a importância da continuidade e da ampliação do escopo de abordagem 

desse tipo de investigação para que se possa registrar os estudos feitos na área, identificando os 

avanços que promovem, assim como as etapas que ainda precisam ser vencidas. Mesmo que não se 

trate de uma área de pesquisa nova, os estudos que relacionam perspectivas éticas e/ou morais ao 

consumo e à publicidade carecem de abordagens, profundidade e formalização de conhecimentos a 

seu respeito. 
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RESUMO 
Pautada por tendências, seja com relação a estilo, formas ou temáticas, a Publicidade busca incorporar 
em suas narrativas aspectos do contexto sociocultural com o objetivo de persuadir o target. Este tipo 
de discurso transforma regimes de visibilidade, e isto direciona o debate sobre os seus reflexos, bem 
como às intenções. Atualmente, uma temática muito presente em campanhas é o "empoderamento 
feminino", tema considerado como "clichê" pelo Publicitário Washington Olivetto em entrevista à 
BBC Brasil em julho de 2017. Além desses comentários, o criativo também aponta a maior interação 
dos consumidores com relação às campanhas, fazendo emergir questões sobre cultura digita l, 
propagabilidade de conteúdos e interação. Desta forma, esta pesquisa se propõe a analisar as reações 
do público com relação à divulgação da matéria na rede social Facebook. Busca analisar os 
comentários, suas temáticas e reações dos (as) usuários (as). Com o levantamento foi possível 
perceber que a maior parte dos comentários eram desfavoráveis à opinião do publicitário exposta na 
matéria, com forte presença feminina enquanto emissoras de opiniões. Todavia, a análise das demais 
reações mostrou que mais da metade destas eram favoráveis. 
 
Palavras-chave: Empoderamento Feminino; Cultura Digital; Washington Olivetto; Facebook. 

 
“CLICHÊS CONSTRANGEDORES”: INTRODUÇÃO 
 

Questões acerca do Gênero estão cada vez mais presentes nas deliberações mais diversas 

atualmente. A emergência destas temáticas pode ser atribuída à pressão de grupos identitários e 

movimentos sociais e evidencia, entre outros aspectos, a participação ativa do público, que atua 

modelando fluxos midiáticos e seus conteúdos (JENKINS; GREEN; FORD, 2014), dando 

visibilidade a questões, bem como indivíduos, antes marginalizados. 

Neste sentido, a cultura digital desenvolvida nas últimas décadas ampliou a visibilidade de 

pautas, gerando intensos debates em diferentes contextos, desde conversas informais, discussões 

sobre o futuro da educação no país, na imprensa, ou redes sociais. Entre esses debates, a preocupação 

com a imagem feminina, que não é um fenômeno recente, aborda questões sobre inclusão e direitos 

sociais e políticos, e também sobre o corpo e valores patriarcais, poder e identidade. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT “Comunicação, Mídia e Consumo” do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL. 
2 Doutoranda em Comunicação e Linguagens (UTP). Docente do curso de Publicidade e Propaganda do Centro 
Universitário Internacional Uninter Integrante do grupo de pesquisa Comunicação , Sociedade e Tecnologia e 
coordenadora do projeto “Publicidade e Gênero: o  fenômeno de femvertising”. E-mail: ana.h@uninter.com 
3 Aluna do curso de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Integrante do grupo de pesquisa 
Comunicação, Sociedade e Tecnologia e bolsista pelo projeto “Publicidade e Gênero: o fenômeno de femvertising”. 
prado.millena@hotmail.com 
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Nos últimos anos é possível notar a inserção destas temáticas nos discursos publicitár io s. 

Pautada por tendências, seja com relação a estilo, formas ou temáticas, a Publicidade busca incorporar 

em suas narrativas aspectos do contexto sociocultural com o objetivo de persuadir o target4. Enquanto 

prática e processo comunicacional, tem a pretensão de acompanhar os movimentos da sociedade e, 

por isso, pode contribuir para amplificar debates e promover impactos na cultura, no comportamento, 

nos discursos, no consumo, no estilo de vida.  

Isto fez emergir uma linha criativa que está sendo chamada de femvertising, a Publicidade 

voltada ao “empoderamento” feminino, cuja ação se dá através de efeitos de sentido5 (BAKHTIN, 

1986). O termo é resultado da junção das palavras inglesas “fem” se referindo ao feminino e 

“vertising”, de advertising, propaganda. As campanhas que empregam essas estratégias discursivas  

colocam em foco o talento de mulheres nas mensagens e imagens, com o objetivo de valorizá- las 

indiferente de seu biotipo, idade, raça ou orientação sexual.  

Com tais investidas, a Publicidade transforma regimes de visibilidade, e isto direciona o 

debate sobre os reflexos, bem como às intenções, dessa prática. De acordo com Hoff (2013, p.153), 

a diversidade de representações de “minorias”, “coloca em ebulição temas que estão no cerne da 

formação sociocultural brasileira e que estavam silenciados nesse gênero midiático”. Desta forma, a 

partir da perspectiva da autora, a Publicidade “tem promovido deslocamentos significativos nos 

regimes de visibilidade, o que nos leva a questionar sobre as signif icações produzidas a partir da 

publicização dessas representações”.  

Dentre os reflexos elencados, é possível a emergência de discussões acerca das possibilidades 

e limites da prática de femvertising, cujos atores (atrizes) incluem desde o público-alvo, até grandes 

nomes da Publicidade no país. Em matéria publicada em 24 de julho de 20176 BBC Brasil em seu 

site, e compartilhado na fanpage do Facebook, o tema foi discutido por um publicitário “empoderado” 

do país Washington Olivetto7 de 65 anos. 

                                                 
4 Público-alvo. 
5 A proposta criativa visa o empoderamento, mas entende-se que é impossível “empoderar” de fato uma pessoa somente 
por meio de discursos. 
6 Disponível em: <https://www.facebook.com/bbcbrasil/posts/10154781467287816>. Acesso em 14 de setembro de 
2017. 
7 Chairman da W/McCann e CCO da McCann Worldgroup América Latina e Caribe. Ganhou mais de cinquenta Leões 
no Festival de Publicidade de Cannes, um dos maiores prêmios de criaividade do mundo. Foi o único latino-americano a 
ganhar o prêmio Clio Awards em 2001, com um comercial de TV para a Revista Época. Foi considerado como o mais  
criativo publicitário dos últimos trinta anos na premiação Profissionais do Ano, organizada pela TV Globo em 2016. É 
considerado uma das 25 figuras-chave de publicidade do mundo pela revista britânica Media International. Foi eleito duas 
vezes o publicitário do século pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade (ALAP) e pelo site de 
notícias sobre propaganda brasileira do Monitor Mercantil. Em 2009, entrou para o Hall da Fama do Festival Ibero -
Americano de Publicidade(FIAP).Em 2003, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pelo Centro Universitário Belas  
Artes de São Paulo. Em abril de 2015, foi nomeado Professor Emérito pela Escola Superior de Propaganda e Marketing  
(ESPM). 
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Na referida entrevista, Olivetto afirma que o femvertising é um dos “clichês constrangedores” 

da propaganda e, segundo ele, a prática refere-se a "um baixo nível intelectual, do 'beijo no seu 

coração'. A gente tem que fugir desses clichês" (sic). Também comenta como a maior participação 

do público transformou o monólogo da publicidade em diálogo, mas afirma que a interação tem 

limite, apontando que o (a) consumidor (a) pode e deve dar palpite, mas sua função frente aos 

discursos midiáticos se restringe ao consumo: “Quero saber da opinião dele? Claro! Mas se a opinião 

dele for estapafúrdia e mais cinco estapafúrdios quiserem (o mesmo) não vou abrir mão das 

convicções da boa persuasão".  

A publicação contou com mais de 5,6 mil reações, 799 compartilhamentos e 721 comentár io s 

na rede social referida, evidenciando o comentário do entrevistado acerca da interação. Desta forma, 

considerando tal prática e a participação das pessoas neste tipo de debate, principalmente através de 

redes sociais, este estudo busca compreender quais as manifestações dos (as) usuários (as) da rede 

social Facebook acerca da entrevista com o publicitário. 

Os objetivos são verificar quais as formas e níveis de interação dos internautas nas postagens, 

além de descrever e classificar os temas mais falados com relação às dinâmicas possíveis no 

Facebook. Desta forma, o percurso analítico emprega a análise de conteúdo (BARDIN, 1997) e a 

pesquisa quantitativa a partir do levantamento de dados junto à página do jornal com a intenção de 

perceber a maneira como indivíduos recebem e ressignificam o conteúdo ofertado pela mídia.  

 

“A RELAÇÃO SEMPRE FOI DE MONÓLOGO E NESSES ANOS VIROU MAIS DE 

DIÁLOGO”8: A CULTURA DA CONEXÃO E A INTERAÇÃO 

Considerando que a cultura da mídia (KELLNER, 2001) atua modelando a opinião pública e 

apresentando padrões de comportamentos sociais a partir dos quais as pessoas legitimam relações de 

poder, é importante voltar os olhos aos processos discursivos que permeiam o cotidiano. 

As maneiras híbridas e emergentes de circulação de conteúdo têm sido comumente atribuídas 

às transformações tecnológicas, que, de fato, colaboraram para este contexto. Entretanto, a partir deste 

ponto-de-vista, questões muito mais importantes figuram as discussões enquanto mero pano de fundo: 

aspectos socioculturais, econômicos e políticos. O atual contexto convergente é um processo cultura l 

(e comunicacional) que:  
 
Refere-se ao fluxo de imagens, ideias, histórias, sons, marcas e relacionamentos através do 
maior número de canais midiáticos possíveis. [...] Moldado pelo desejo de empresas de míd ia 
de promover ao máximo marcas e mensagens, e pelo desejo dos consumidores de obter a 
mídia que quiserem, quando, onde quiserem (JENKINS, 2008, p. 27). 

 
                                                 
8 Trecho da fala do publicitário na matéria referida. 
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Neste sentido, convergência é uma palavra que consegue definir transformações, não só 

tecnológicas, mas mercadológicas, culturais e sociais (ibid, p.29). Envolve a maneira como a 

informação é recebida, processada e reelaborada pelas pessoas, enfatizando o polo que antes era 

compreendido somente enquanto receptor. Não simboliza apenas a circulação de uma quantidade 

grande de mensagens em múltiplas mídias, mas uma mudança cultural na qual usuários (as) trocam 

ideias, interagem e se relacionam, produzindo e disponibilizando conteúdos. 

Exalta-se, assim, o processo de construção de discursos, que depende da participação mais 

ativa dos (as) consumidores (as). Este acontece de maneira conjunta, através do que convencionou-

se chamar de “inteligência coletiva” (LÉVY, 2003)9, cuja produção de significados faz emergir 

mudanças em várias esferas da vida como, entre outros aspectos, a visibilidade. 

Essas mudanças significativas na difusão de mensagens, passando de lógicas de distribuição 

para lógicas de circulação, sinalizam a emergência de um modelo mais participativo de cultura. Neste, 

o público não é mais visto simplesmente como receptáculo de mensagens pré-construídas, mas como 

atores no remodelamento, compartilhamento, reconfiguração e mixagem de conteúdos da mídia.  

O surgimento de ferramentas de comunicação on-line facilitou o compartilhamento, entretanto 

“embora as novas ferramentas tenham proliferado os meios pelos quais as pessoas podem fazer 

material circular, recomendações boca-a-boca e compartilhamento de conteúdos de mídia são 

impulsos que há muito tempo mobilizam interações entre as pessoas" (JENKINS; GREEN; FORD, 

2014, p.25). 

Neste sentido, a propagabilidade se refere ao potencial cultural e técnico de os públicos 

compartilharem conteúdos por motivos próprios, às vezes com permissão dos detentores dos direitos 

autorais, às vezes contra os desejos deles. Considera os recursos técnicos que facilitam a circulação 

de algum tipo de conteúdo; as estruturas econômicas que sustentam ou restringem a circulação; os 

atributos do texto midiático que podem motivar a comunidade a compartilhar; e as redes sociais que 

ligam as pessoas. As funcionalidades das novas mídias são encaradas pelos autores (ibid, 2014), 

assim, somente como catalisadoras de um movimento que já existia. 

Ao refletir sobre os propósitos particulares que evocam a ação ativa dos participantes na 

circulação de conteúdos, é possível pensar nos ciclos de luta dos movimentos sociais articulados ao 

longo do século XX com relação às pautas Feministas e de Gênero. Estes não “[...] lutam meramente  

por bens materiais ou para aumentar sua participação no sistema. Eles lutam por projetos simbólicos 

e culturais, por um significado e uma orientação diferentes da ação social” (MELUCCI, 1989, p.59). 

                                                 
9 “[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em 
uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2003, p. 28). 
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Recentemente, alguns movimentos sociais e culturais têm se destacado no Brasil, 

evidenciando um contexto de mudança. As redes sociais, a beleza, a moda e a música são as novas 

armas de luta de uma nova geração de jovens com forte discurso e visão cultural que incluem pautas 

da comunidade negra, LGBTQ+ e Feminista na busca pela aceitação de novos jeitos de ser e viver. 

Pautado em tendências, o discurso publicitário reconheceu as possibilidades deste movimento 

e passou a inserir tais conteúdos na Publicidade. Conforme supracitado, a partir da introdução de 

temáticas relacionadas às questões de Gênero e poder, a linha criativa chamada de femvertising 

emergiu na criação de campanhas. 

Com tais investidas, a Publicidade transforma regimes de visibilidade, e isto direciona o 

debate sobre os reflexos, bem como às intenções, dessa prática. Entende-se que comunicar, portanto, 

não se restringe à prática de produção e circulação de conteúdo, mas envolve a reflexão sobre as 

condições em que o público recebe, aceita ou a recusa, remodela em função do contexto sociocultura l 

e político (bem como econômico) em que está inserido, e como responde a este (WOLTON, 2006, p. 

16).  

Desta forma, é necessário considerar que a disseminação de opiniões acerca desta linha 

criativa gera debates mais participativos através de redes sociais. Partindo da fala de um publicitár io 

consagrado acerca do tema, é possível notar uma série de reações no que tange tanto à esta prática 

discursiva, quanto às questões de gênero e também de poder no que se refere ao local de fala do 

enunciador em questão. 

 

POLITICAMENTE (IN)CORRETO: A ENTREVISTA 

A matéria da jornalista Ingrid Fagundes tem como título a frase “Empoderamento feminino é 

clichê constrangedor, diz Washington Olivetto” e conta com uma entrevista com o publicitário.  

O publicitário afirma que “clichês” como esse são criados de tempos em tempos pela 

Publicidade e pela sociedade. Depois de uma breve apresentação do entrevistado, trechos da conversa 

com a repórter foram transcritos na matéria. 

A primeira pergunta da jornalista aborda a adoção de temas de movimentos sociais pela 

Publicidade, como a diversidade sexual e o feminismo e questiona a opinião de Olivetto. Ele afirma 

que temáticas que invadem o cotidiano também podem ser incorporadas pelo discurso publicitário e 

que as melhores campanhas são aquelas que percebem essas tendências. Acerca deste tipo de 

percepção, ele afirma: 

 
Nos últimos anos, aconteceram outras coisas, incluindo duas que considero muito ruins:  
surgiu fortemente a presença do politicamente correto, que muitas vezes é bem-educado, mas  
é chato; e a detecção do politicamente incorreto, que às vezes é engraçado e mal-educado. 
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No meio disso, tem um negócio que batizei de politicamente saudável, que s ão ideias que 
tenham irreverência, senso de humor, mas respeitem a inteligência das pessoas. [...] Nos 
últimos tempos, uma pressão dos movimentos sociais fez com que a publicidade participasse 
de determinadas causas. Isso pode ser feito de maneira oportuna ou oportunista, essa é a 
grande questão. (OLIVETTO apud BBC BRASIL, 2017) 

 
Dentre os movimentos sociais supracitados, é possível elencar a luta dos movimentos 

feministas, cujas demandas vêm pautando a Publicidade recentemente no que se convencionou 

chamar, conforme supracitado, de femvertising. A emergência dessas temáticas tem se acentuado a 

partir da cultura digital, e seu potencial de propagabilidade, em conjunto com as demandas e 

transformações sociais, contribuíram para a circulação destes tópicos nas mais diversas redes sociais, 

sejam presenciais ou on-line. 

Para exemplificar isso, o publicitário cita uma campanha de sua agência para a L’Oreal que 

incluía como personagem uma transgênera no dia da mulher. Ele aponta que “lutou” para que o mote 

não ficasse oportunista, e o resultado foi oportuno e contribuiu não só para a divulgação da marca, 

mas para a emergência da modelo enquanto porta-voz transgênera da empresa, o que, segundo ele, 

teve impacto na realidade, não se restringiu somente à campanha. A diferenciação que o publicitár io 

faz com relação ao “oportunista” e ao “oportuno”, segundo ele, se refere à ultrapassagem do 

espetáculo midiático (DEBORD, 1997) e transposição à vida, Olivetto afirma, todavia, que a maior 

parte das campanhas são oportunistas. 

Na sequência, a repórter retoma uma declaração sobre “politicamente correto” que o criativo 

havia feito, afirmando que este estava matando a publicidade. O publicitário cita, mais uma vez, uma 

de suas campanhas, e reitera a afirmação passada, evidenciando sua ideia do “politicamente” saudável 

novamente, e diz que o fato da Publicidade estar aderindo a causas é um modismo. 

Questionado sobre os possíveis ganhos da Publicidade com relação à interação através de 

redes sociais, Olivetto aponta que a relação passou de um patamar de monólogo para diálogo, 

evidenciando, no entanto, que “alguém tem que liderar essa parada” (sic). 

Posteriormente, a repórter questiona o criativo sobre a abordagem das campanhas, afirmando 

que o conteúdo continua o mesmo, em resposta, o publicitário afirma: 

 
Outra coisa insuportável que a publicidade cria ciclicamente, que a sociedade cria, são 
clichês constrangedores do tipo "pensar fora da caixa", "quebrar paradigmas", 
"desconstruir", agora o "empoderamento feminino". Que são todos primos-irmãos de um 
baixo nível intelectual, são primos-irmãos do "beijo no seu coração". A gente tem que fugir 
desses clichês. As pessoas ciclicamente saem repetindo essas loucuras. Eu brinco aqui, "se 
alguém falar em quebrar paradigma, vou jogar pela janela. Deixa o coitado do paradigma 
lá". (OLIVETTO apud BBC BRASIL, 2017) 
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Olivetto aponta, na sequência, que o “empoderamento feminino” é o novo clichê da 

propaganda, já existe há tempos e deixa a mensagem mais pobre, afirmando que este “se pratica, 

não se prega” e demanda bom senso. 

A repórter afirma que este é “momento de extremos, de polarização” (FAGUNDEZ apud BBC 

BRASIL, 2017) e pergunta ao entrevistado se ele acha que está faltando “bom senso”. Este afirma “o 

consumidor pode e deve dar palpite, mas a principal função dele é consumir. Quero saber da opinião 

dele? Claro! Mas se a opinião dele for estapafúrdia e mais cinco estapafúrdios quiserem (o mesmo), 

não vou abrir mão das convicções da boa persuasão”. (OLIVETTO apud BBC BRASIL, 2017). 

Interrogado sobre outra afirmação anterior sobre o conceito de “ética elástica”, o publicitár io 

cita uma história que aponta que pode ser interpretada com uma conotação machista acerca da marca 

Porsche: 
Nessa palestra, contei uma história que preparei (para a ocasião), d izendo que tudo poderia 
estar na comunicação se tivesse vida inteligente, se fosse feito de forma inteligente. É uma 
história aparentemente machista e que, no entanto, poderia ser feita, seria eficiente, 
encantaria os homens, que seria o público, e não des agradaria as mulheres. É a ideia de um 
monólogo do 'Por que Porsche é melhor do que mulher que, diga-se de passagem, é 
excelente'. O target do Porsche é 100% dos homens. [...] É como um teorema, há uma 
comprovação. A primeira prova é que, se você tem um Porsche, que é muito bom, e você tem 
dinheiro para comprar mais um, você compra, e o Porsche que você já tem não fica 
aborrecido. Já (se) você tem uma mulher que, diga-se de passagem é excelente, e fica com 
vontade de ter mais uma mulher, você vai ter um problema. É a primeira prova da 
superioridade do Porsche. A segunda prova é mais dramática. O sujeito tem um Porsche e 
resolve que não quer mais ter aquele Porsche. Ele vende o Porsche e ganha o dinheiro. Já (se) 
ele tem uma mulher que, diga-se de passagem é excelente, e resolve que não quer mais ter 
mais aquela mulher, ele perde o dinheiro. A terceira prova é a mais dramática de todas. 
Quantos homens você conhece que têm um Porsche? Pouquíssimos. Quantos você conhece 
que têm mulher? Um monte. No entanto, todos os que têm Porsche têm mulher e nem todos 
os que têm mulher têm Porsche. A história é essa e claro que as pessoas riem. Só que uma 
história dessa você teria que complementar no público feminino. Você faz o quê? Você 
contou isso nos cinemas, que seria o público do Porsche, e nas revistas femininas você faz o 
anúncio do Porsche conversível, com uma linda mulher de cabelos esvoaçantes e o título "um 
homem realmente interessante te dá de presente um secador de cabelos como 
esse"(OLIVETTO apud BBC BRASIL, 2017 – grifo nosso). 

 
A pergunta seguinte da repórter, após ouvir a história e afirmar-se enquanto mulher no 

diálogo, é sobre a possibilidade desta passagem conter premissas ultrapassadas, obsoletas. O 

entrevistado se justifica apontado o target, a segmentação, e diz que isto justifica o emprego da 

passagem. Entretanto, tal justificativa não é empregada pelo entrevistado no caso da temática do 

empoderamento feminino. 

A última questão divulgada na matéria é um tipo de réplica da jornalista, onde ela afirma que 

para “uma parte” das mulheres a comparação a um automóvel seria inaceitável. O criativo responde: 

“mas aí você tem que cancelar a vida. Se partir desses princípios, você cria um mundo totalmente 

antisséptico. [...] A única maneira de você criar gente bacana, do bem, é as pessoas terem acesso a 
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diálogo, é sobre a possibilidade desta passagem conter premissas ultrapassadas, obsoletas. O 

entrevistado se justifica apontado o target, a segmentação, e diz que isto justifica o emprego da 

passagem. Entretanto, tal justificativa não é empregada pelo entrevistado no caso da temática do 

empoderamento feminino. 

A última questão divulgada na matéria é um tipo de réplica da jornalista, onde ela afirma que 
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antisséptico. [...] A única maneira de você criar gente bacana, do bem, é as pessoas terem acesso a 

 

diversos tipos de informação e depois elegerem a que preferem. ” (OLIVETTO apud BBC BRASIL, 

2017). 

 

O “MENINO” QUE FALA SOBRE EMPODERAMENTO PRECISA SABER UMA 
HISTÓRIA CURIOSA: ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DA ENTREVISTA 

Buscando compreender a maneira como usuários (as) da rede social Facebook remodelaram 

o conteúdo da referida entrevista, esta análise toma base no processo metodológico a análise 

quantitativa que “funda-se na [análise da] frequência de aparição de certos elementos da mensagem” 

(BARDIN, 1997, p.112) associada à análise de conteúdo, visando a classificação de comentários, 

volume de reações/curtidas e compartilhamentos referente ao compartilhamento da entrevista do 

publicitário Washington Olivetto. 

O percurso analítico que propõe Bardin se organiza em três fases: (1) pré-análise; (2) 

exploração do material e (3) tratamento dos resultados e interpretação. O primeiro passo foi o 

levantamento quantitativo das interações na postagem, supracitada na introdução deste trabalho. Em 

seguida, teve início o levantamento de comentários e reações no post da BBC que continha a 

entrevista com base no cálculo amostral. 

O primeiro levantamento realizado fez uso das respostas aos comentários principais, todavia, 

ao avaliar o material, foi possível perceber que muitas destas se baseavam em críticas aos (às) 

emissores (as) e o conteúdo de seus comentários, e nem sempre faziam menção à entrevista. Desta 

forma, optou-se pela realização de uma nova coleta, considerando somente os comentários principa is 

– e não suas respostas. Foram elencados 350 comentários, montante baseado a partir do cálculo com 

relação à amostra mínima para averiguação (347), considerando que a pesquisa quantitativa trabalha 

com indicadores numéricos e critérios estatísticos10.  

Cabe apontar também que esta análise fez uso dos “comentários mais relevantes” na 

postagem, um tipo de filtragem realizada pelo Facebook que seleciona os comentários com mais 

curtidas feitos por páginas e perfis verificados e os expõe no topo da postagem.  

A partir da exploração do material, buscando atender aos objetivos de pesquisa, as categorias 

propostas para a averiguação das interações com a postagem foram: a) comentários: classificados 

como positivos, negativos e neutros a partir dos principais comentários dentro da amostragem; b) 

temas abordados nos comentários: local de fala, leitura e redação do título da matéria, 

empoderamento e feminismo, politicamente correto, minorias, menções à marca Porshe (utilizada nos 

argumentos do publicitário de maneira pejorativa às mulheres), obsolescência e velhice, e machismo ; 

                                                 
10 Considerando o total de 721 comentário, o cálculo amostral com erro de 1% e nível de confiança de 95% determinou 
que era necessário que a amostra contasse com 347 comentários. 
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e c) reações à postagem: volume de expressões do botão curtir no Facebook – amei, engraçado 

“haha”, com raiva “grr”, triste, “uau” e o costumeiro curtir. 

Com relação à primeira categoria, mais da metade (54%) dos comentários tomaram um 

posicionamento desfavorável com relação à fala do publicitário na entrevista, 28% foram favoráve is 

e 18% neutros. A seguir seguem exemplos de cada variável da primeira categoria considerando um 

para cada gênero (G): 
 

 Comentário G       

Favorável 

Ninguém aguenta mais esse politicamente 
correto que veio justamente para minar a 
liberdade de expressão !!! 

M 129 10 9 0 0 1 

É, os politicamente corretos enchem o saco 
mesmo, bem isso: "Hoje, muitas editoras têm 
um personagem chamado leitor sensível. Sabe 
o que é isso? É um cara para ler os livros e 
detectar se tem algum trecho que vai dar 
problema com uma minoria. O leitor sensível é 
um censor disfarçado." 

F 1 0 0 0 0 0 

Desfavorável 
 
 
 

Disse o homem, hétero e branco, do alto dos 
seus privilégios. Então tá bom. 

M 2100 164 66 0 0 9 

Discordo completamente. Falar sobre 
empoderamento feminino é fundamental para 
abrir portas para mudanças, ainda que as vezes 
o que se fale ou pense não seja perfeito. Só um 
homem de meia idade, rico, branco, cis, para 
não ver vantagem nisso mesmo. Pelamor. 

F 1100 124 23 0 2 5 

Neutro 

Assisti agora pela TV que o governo vai fazer 
uma medida para promover demissão 
voluntária de funcionários públicos federais 
para conter despesas públicas, futuras. 
Estranho, o governo para barrar a denúncia 
está liberando inúmeras emendas de 
parlamentares .Uma pergunta que me faço: se 
o presidente Temer não tem culpa, porque ele 
quer barrar?  Estranho é aceitar...e  Precisamos 
passar o Brasil a limpo e contamos com a 
imprensa e os homens de bem de nosso país. 

M 0 0 0 0 0 0 

Gabriela Iba queria saber a sua opinião já que 
trabalha com publicidade e tal 

F 0 0 0 0 0 0 

TABELA 1 - EXEMPLOS DE POSICIONAMENTOS NOS COMENTÁRIOS (CATEGORIA "A" DE ANÁLISE)11 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 
 

Mais da metade (53%) das pessoas que comentaram eram mulheres. Desta forma, com relação 

ao posicionamento atrelado ao gênero dos indivíduos, a maior parte dos comentários desfavoráve is 

(63%) foram proferidos por mulheres, enquanto 54% dos comentários favoráveis e 63% dos neutros 

foram feitos por homens.  

                                                 
11 A amostra completa pode ser vista em: <https://goo.gl/Fa6yu2>.  
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GRÁFICO 1 - POSICIONAMENTO COM RELAÇÃO À ENTREVISTA COM BASE NO GÊNERO DAS PESSOAS 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 
 

Dentre as temáticas encontradas nos comentários, as que mais se destacaram foram 

empoderamento e feminismo (22%), um dos focos da matéria e o movimento social que o inspira; 

obsolescência (18%), referindo-se à idade do entrevistado e sua opinião considerada “ultrapassada” 

pelos (as) emissores (as) dos comentários; local de fala (16%), fazendo menção ao gênero do 

publicitário com relação à temática que aborda (empoderamento feminino); e leitura e redação (16%) 

que abrange os comentários que questionam se as pessoas realmente leram a matéria inteira ou se 

atentaram somente ao título, julgado por muitos (as) como pretensioso. 

As temáticas elencadas para este estudo foram eleitas a partir da leitura da amostra 

selecionada. Vale ressaltar também que alguns comentários abordavam mais de uma das temáticas 

observadas, enquanto outros não tratavam de nenhuma delas. 

 
GRÁFICO 2 - TEMÁTICAS DOS COMENTÁRIOS 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 
 

Ao se debruçar sobre o exame das principais temáticas dos comentários, os dados foram 

cruzados com os demais índices: gênero das pessoas que emitiram esses discursos e posicionamento. 
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O primeiro tema mais abordado (empoderamento e feminismo) foi mencionado 63 vezes nos 

comentários, em 23 casos por homens (37%) e em 40 (63%) por mulheres. 52% dos comentários 

sobre esta temática eram desfavoráveis à opinião do criativo sobre o empoderamento (76% proferidos 

por mulheres) e 40% eram favoráveis (52% feminino). 
 

 
GRÁFICO 3 – POSICIONAMENTOS COM RELAÇÃO À TEMÁTICA "EMPODERAMENTO FEMININO" 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 

 

 
GRÁFICO 4 – “EMPODERAMENTO FEMININO”: POSICIONAMENTO E GÊNERO 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 

 
O segundo tema mais abordado, obsolescência, foi citado 49 vezes, 39% das menções foram 

masculinas e 61% femininas. A maior parte era de posicionamento desfavorável (96%), destes 64% 

feito por mulheres e 36% por homens e 4% neutros (todos feitos por mulheres). 
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GRÁFICO 5 - TEMÁTICA OBSOLESCÊNCIA 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 

 
Com relação à temática local de fala, 39% dos comentários foram de homens e 61% de 

mulheres. No que tange ao posicionamento, 89% eram desfavoráveis, 9% favoráveis (todos de 

homens) e 2% neutros (todos de mulheres). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 6 - TEMÁTICA: LOCAL DE FALA 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 
 
 

Já a temática leitura e redação foi utilizada 45 vezes, 51% das vezes por homens e 49% por 

mulheres. Dos comentários, 7% eram desfavoráveis (a maior parte de homens), 64% favoráveis e 

29% neutros (predominantemente femininos). 
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GRÁFICO 7 - POSICIONAMENTOS COM RELAÇÃO À TEMÁTICA "LEITURA E EDUCAÇÃO"  
FONTE: AS AUTORAS (2017) 

 
 
 
GRÁFICO 8 - “LEITURA E REDAÇÃO”: POSICIONAMENTO E GÊNERO 
FONTE: AS AUTORAS (2017) 

 
Por fim, com relação à categoria “c) reações à postagem”, a publicação contou com mais de 

5,6 mil reações, 799 compartilhamentos e 721 comentários na rede social referida. Destas reações, 

3,5mil foram "curtir", 1,4 mil "grr", 478 "amei", 122 "haha", 45 "triste" e 30 "uau". Apesar das reações 

serem, em sua grande maioria, positivas, o volume de comentários desfavoráveis enfatiza a rejeição 

às ideias de Washington Olivetto. 

 

O (A) CONSUMIDOR (A) PODE E DEVE DAR PALPITE: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos, é possível perceber que a Publicidade vem atuando de maneira cada vez 

mais dirigida, buscando acompanhar as transformações da sociedade e da Comunicação. Começa, 

então, a construir discursos “inclusivos”, “politicamente corretos” ou “engajados”. As campanhas 

passam a estampar representações que incluem novos discursos em termos de estereótipo e papeis 
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sociais em suas narrativas. 

Entre os temas que estão pautando a criação publicitária, evidencia-se o empoderamento 

feminino. Isso pode ser considerado como reflexo do esgotamento sobre a objetificação feminina em 

campanhas, bem como consequência de todo processo social e histórico enfrentado por mulheres. O 

repúdio ao tratamento de mulheres enquanto objetos é fato comprovado por pesquisas como a do 

Instituto Patrícia Galvão (2013)12, cujo relatório13 aponta que 65% das mulheres não se identifica 

com a forma são retratadas na Publicidade. Atualmente, a rejeição a este tipo de estratégia publicitár ia 

não se restringe mais somente ao âmbito da recepção/consumo, mas também à criação/produção e 

regulação: em 2017 o Festival Internacional de Criatividade de Cannes14 se posicionou sobre a 

desigualdade e o preconceito de Gênero na Publicidade instruindo as juradas a rejeitarem peças que 

fizessem uso deste tipo de argumento nas estratégias criativas. 

Com tais investidas, a Publicidade pode atuar transformando regimes de visibilidade, e isto 

direciona o debate sobre os reflexos, bem como às intenções, dessa prática. Neste sentido, ao abordar 

o empoderamento feminino, campanhas se inspiram na sociedade e na cultura, mas também 

proporcionam oportunidades de interferir de maneira positiva nesta ao colocar temas em pauta. Desta 

forma, tratar estas investidas como “clichês constrangedores” pode ser considerado um descaso com 

as lutas femininas, uma atitude reducionista considerando a importância do debate sobre o tema. 

Equidade, inclusão e diversidade são pautas cuja relevância exige disseminação, bem como 

tratamento adequado. O potencial de propagabilidade destas e a presença constante em diversos 

espaços evidencia a importância e a busca por informações a partir dos mais variados segmentos. 

Neste sentido, não basta somente explorar uma tendência, mas buscar abordá-la de maneira 

consciente e responsável. Um indício da importância destas atitudes é a criação em algumas agências 

brasileiras de uma espécie de “comitê de diversidade” que “entre outras ações, procura conscientizar 

os publicitários, promover conversas com novos interlocutores e mudar políticas de recrutamento e 

seleção”. (LEMOS apud MEIO E MENSAGEM, 2017)15 

Entre “apocalípticos e integrados” (ECO, 1993), as opiniões se dividem: enquanto a maioria 

dos comentários (54%) tomaram um posicionamento desfavorável com relação à fala do publicitár io 

na entrevista, sendo 64% pessoas do gênero feminino - o que lhes confere relevância acerca do local 

                                                 
12 Fundado em 2001, o Instituto Patrícia Galvão é uma organização social sem fins lucrativos que atua nos campos do 
direito à comunicação e dos direitos das mulheres brasileiras. Para o Instituto, a mídia é um espaço estratégico de 
incidência social e política para qualificar os debates sobre políticas públicas voltadas à promoção da igualdade e equidade 
de gênero. 
13 Disponível em: <https://goo.gl/BFOzPE>. Acesso em 05 de abril de 2017. 
14 Fundado em 1954, o Festival premia as melhores peças publicitárias do mundo e acontece todo mês de ju nho em 
Cannes, França. É o ponto de encontro global para anunciantes, publicitárias e profissionais de comunicação.  
15 Disponível em: < ttp://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/07/31/olivetto-acertos-e-erros.html>. Acesso 
em 16/09/2017. 
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de fala - no que tange às demais reações (curtir, amar, etc.), do total de 5,6mil 62% foram “curtidas”, 

o que evidencia que muitos indivíduos estavam de acordo com o conteúdo. 

A partir da análise dos comentários uma coisa fica clara: a necessidade da abordagem 

cuidadosa do tema frente ao complexo arranjo sociocultural atual, pois os “julgamentos” das redes 

sociais são velozes. Entretanto, antes de ovacionar ou protestar, é necessário refletir. 

Nesse sentido, percebe-se que o título da matéria foi tendencioso, como afirmaram muitos dos 

comentários favoráveis com relação a esta. Todavia, os exemplos utilizados pelo publicitário no 

decorrer da entrevista enfatizam a falta de cuidado com relação à fala sobre o empoderamento 

feminino, bem como trechos que refletem pensamentos retrógrados e machistas pautados na 

objetificação feminina. 

Reitera-se que o estudo da relação entre gênero e Publicidade revela construtos circulantes e 

demonstra como se configuram as relações de poder, mas também confere visibilidade a novas formas 

de legitimação: “a emergência de novos tipos de símbolos culturais pode tornar possível a 

reinterpretação ou mesmo a reescritura da história” (SCOTT, 1990, p. 28). Podem oferecer assim 

novas perspectivas às velhas questões, e demandam, dos (as) emissores (as) responsabilidade no 

tratamento. 
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de fala - no que tange às demais reações (curtir, amar, etc.), do total de 5,6mil 62% foram “curtidas”, 

o que evidencia que muitos indivíduos estavam de acordo com o conteúdo. 

A partir da análise dos comentários uma coisa fica clara: a necessidade da abordagem 

cuidadosa do tema frente ao complexo arranjo sociocultural atual, pois os “julgamentos” das redes 

sociais são velozes. Entretanto, antes de ovacionar ou protestar, é necessário refletir. 

Nesse sentido, percebe-se que o título da matéria foi tendencioso, como afirmaram muitos dos 

comentários favoráveis com relação a esta. Todavia, os exemplos utilizados pelo publicitário no 

decorrer da entrevista enfatizam a falta de cuidado com relação à fala sobre o empoderamento 

feminino, bem como trechos que refletem pensamentos retrógrados e machistas pautados na 
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Reitera-se que o estudo da relação entre gênero e Publicidade revela construtos circulantes e 

demonstra como se configuram as relações de poder, mas também confere visibilidade a novas formas 

de legitimação: “a emergência de novos tipos de símbolos culturais pode tornar possível a 

reinterpretação ou mesmo a reescritura da história” (SCOTT, 1990, p. 28). Podem oferecer assim 

novas perspectivas às velhas questões, e demandam, dos (as) emissores (as) responsabilidade no 

tratamento. 
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RESUMO 
  
A indefinição do público alvo dos jornais laboratório é um problema crônico, alimentado nas 
faculdades de Jornalismo, nas quais a produção de periódicos é uma disciplina obrigatória. Ora se 
dirigem ao público universitário mais imediato, ora a segmentos da comunidade, ora operam no 
genérico, à moda dos chamados jornalões. Acaba que não se firmam em nenhum segmento, em 
nome da experimentação, com prejuízos à linguagem e ao impacto junto à sociedade. Essa 
oscilação, na prática, perpetua nos meios de imprensa uma falta de conhecimento sobre quem seria 
o leitor, o real e o ideal, suas escolhas e pragmática de leitura. De modo que muitas produções de 
cunho acadêmico não chegam a formar público nem a mantê-lo, pois a cada nova turma de alunos 
são sugeridos projetos diferentes. Não raro essas mudanças são mal informadas ao consumidor e 
comumente realizadas de forma impressionista. A partir dessa constatação, em 2016 e 2017, alunos 
da disciplina de Produção Editorial em Jornalismo, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
foram a campo e produziram pesquisas de público-alvo, junto à comunidade acadêmica. Os 
resultados apontaram os suportes mais usados pelos estudantes, dificuldade de comunicação dentro 
da instituição, informação por meio de murais e um crescente desinteresse pela universidade, assim 
que avançam na graduação. 
 
Palavras-chave: Jornalismo; jornal laboratório; pesquisa; público-alvo. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os jornais laboratório – prática obrigatória nos cursos de Jornalismo – são comumente alvo de 

críticas. No documentário O Sol, o mais célebre jornal laboratório da história da mídia brasileira – e 

um dos periódicos que esteve na origem da imprensa nanica no país (KUCINSKI, 2003) –, a 

jornalista Ana Arruda resume que esses produtos são “jornalismo de mentira para um público de 

mentira” (MORAES; ALENCAR, 2006).  

Some-se a essa pecha que pesa sobre os jornais laboratório – em sua fragilidade editorial – a 

ausência de bons estudos a respeito. O que se justifica: raros jornais produzidos em universidades 

conseguem ultrapassar as contingência de ser uma disciplina, cujos membros mudam a cada ano, 
                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Jornalismo da UFPR, email: mileskimaria5@gmail.com 
3 Estudante de Graduação 4º. semestre do Curso de Jornalismo da UFPR, email: bruna.falce@gmail.com 
4 Professor doutor do curso de Comunicação Social-Jornalismo da Universidade Federal do Paraná, email: 
zeca@ufpr.br. 
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ainda que não se possa afirmar que esses jornais não influenciem as comunidades em que circulam. 

Há exemplos de sobra e merecem ser estudados (LOPES, 1989).  

Um dos primeiros passos para que se passe do exercício acadêmico para a essência desse 

exercício é revalidar o compromisso com o leitor. Como em qualquer meio de comunicação é 

preciso seguir os processos editoriais e conhecer o público alvo. Se até pouco tempo essas 

informações pareciam passíveis de serem angariadas apenas pelas grandes empresas de 

comunicação – com verba para financiar uma pesquisa – hoje, com os avanços da internet, há uma 

popularização desses meios. Há, inclusive, grandes pesquisas publicadas, passíveis de servirem de 

base para esses estudos, a exemplo de A cabeça do brasileiro – o estudo explora familismo, 

hierarquia, discriminação racial, liberalidade sexual, sempre a partir de escalas de maior ou menos 

exposição à escolaridades (ALMEIDA, 2007). 

De modo que é possível levantar informações sobre o público alvo de jornais laboratórios, 

recorrendo a material disponível, e mesmo usando das facilidades da internet. Tal empenho serve 

ainda para amenizar o amadorismo que ronda os jornais editados nos cursos de jornalismo, 

colaborando para que gerem impacto social e cumpram os destinos da notícia (ERBOLATO, 2004). 

O jornal laboratório do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

conta atualmente com a participação de cerca de 60 alunos do segundo, terceiro e quarto ano de 

Jornalismo. O Jornal Comunicação, como é chamado, tem o objetivo de alcançar leitores em toda a 

universidade, isso porque é esse o público principal. A comunidade ultrapassa 40 mil pessoas. 

Para fazer um balanço, no primeiro semestre de 2017 foram publicadas 218 reportagens no site 

do jornal laboratório. Dessas reportagens, 40 eram pautas sobre a Universidade Federal do Paraná e 

assuntos relacionados à instituição – o que significa 18% do total do corpo editorial. A reportagem 

mais lida nesse mesmo período (27.903 views) foi “UFPR oferece aulas gratuitas de yoga à 

comunidade”, uma matéria publicada em 21 de maio que contempla uma iniciativa que aproxima 

universidade da população curitibana.  

Mesmo considerando estes dados, a carência em compreender o público-alvo do jornal 

laboratório se acentuou a partir de 2016. O Jornal Comunicação precisava ser aprimorado, e para 

tanto tinha de conhecer melhor a quem se informa (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2009). Uma 

pretensão que em 2017 segue como objetivo, alcançar os sete câmpus da Universidade Federal do 

Paraná em Curitiba e ser reconhecido pelos seus alunos. 

Para tanto, nos anos de 2016 e 2017 foram realizadas duas pesquisas de público-alvo com os 

alunos da universidade. A primeira pesquisa aplicada não supriu as expectativas – erros na aplicação 

invalidaram cinco questões –, exigindo que fosse modificada e refeita neste ano. Ainda assim, para 
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reconhecer os resultados que a equipe do jornal laboratório trabalho agora é necessário explorar as 

duas pesquisas. 

2. PESQUISA 2016 

A iniciativa da pesquisa de público-alvo na Universidade Federal do Paraná surgiu na 

disciplina Planejamento e Produção Editorial ministrada pelo professor José Carlos Fernandes 

para a turma do terceiro período do curso de Jornalismo daquele ano. Ressalte-se que são esses 

alunos os repórteres do jornal laboratório, sendo assim aqueles que escrevem as reportagens que 

serão veiculadas na plataforma online e impressa do Jornal Comunicação. Os estudantes que 

aplicaram a pesquisa são também muito interessados em conhecer o perfil de seus leitores. 

A formulação da pesquisa aconteceu em sala de aula, de forma conjunta entre os alunos, 

com a orientação do professor. A raiz que dá a sustentação para a aplicação de uma pesquisa é 

ela própria. Sendo assim, os alunos foram provocados a formular perguntas que dissessem o 

máximo possível do público e que gerasse resultados coerentes para orientar os membros do 

jornal laboratório. Além disso, reconhecer o formato e quantidade necessária de perguntas, para 

facilitar a aplicação e assegurar a disposição do entrevistado também foram levados em 

consideração.  

A primeira pesquisa continha 16 questões objetivas. Foi aplicada manualmente por 25 

alunos nos sete câmpus da Universidade Federal do Paraná em Curitiba. A aplicação rendeu um 

total de 399 respostas de alunos dos mais diversos cursos, privilegiando todos os setores da 

UFPR. A quantidade de pesquisas, embora pequena comparada com a quantidade total de alunos 

da universidade, é significativa pois revela uma amostragem diversificada. 

A avaliação feita pela equipe de pesquisa indicou brechas percebidas durante a aplicação. 

Alguns dos dados demonstraram falhas no resultado. O maior exemplo se refere à pergunta “Por 

quais meios você prefere se informar na UFPR?”. Nesta questão o Jornal Comunicação foi 

mencionado em 24,9% das respostas, quando na pergunta “Você já ouviu falar do Jornal 

Comunicação, produzido pelos alunos de Jornalismo da UFPR?” 81,6% disseram não conhecer. 

A avaliação também demonstrou que algumas questões tinham dupla interpretação ou não 

indicaram nenhum resultado que pudesse colaborar com o objetivo da pesquisa. Assim, fez-se 

necessária a reformulação e aplicação de uma nova pesquisa de público-alvo na universidade, de 

modo a encontrar maior confiabilidades dos dados (DUARTE; BARROS, 2006). 

3. PESQUISA DE 2017 
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3. PESQUISA DE 2017 

 

A nova postura da equipe do jornal laboratório acompanhou a necessidade dessa 

nova pesquisa. Em 2017, foi criada uma equipe de rebranding5 para planejar e aprimorar 

o veículo Jornal Comunicação. Sendo assim, foi esta equipe que reformulou a primeira 

pesquisa, levando em consideração apontamentos que já vinham sendo pensados sobre a 

reestruturação do jornal.  

Para a nova pesquisa, 26 estudantes foram aos sete câmpus e aplicaram 377 

questionários, com 19 questões (APÊNDICE 1). Os dados obtidos com a primeira 

pesquisa apontaram a necessidade de identificar o perfil da amostra para direcionar o 

conteúdo do jornal. Foram acrescentadas perguntas que delimitam, principalmente, o 

setor e o período do curso de cada participante da pesquisa. As informações de interesse 

podem ser categorizadas e orientadas de acordo com as preferências específicas de cada 

nicho. 

O formato de algumas questões foi alterado para que os entrevistados pudessem 

definir o nível de concordância e a intensidade de sua opinião em relação a cada item. O 

conteúdo é informativo-jornalístico, logo houve perguntas em que todas as alternativas 

representavam algum grau de importância. As questões que permitiam respostas de 

múltipla escolha não expressavam a atitude dos participantes em relação às respostas não 

assinaladas, que poderiam ser de total discordância ou apenas menor afinidade. Por isso, 

foram alteradas para “escala de Likert”. 

As questões que continham o nome Jornal Comunicação em sua formulação 

apresentaram dificuldade de interpretação, o que gerou respostas incoerentes. Para 

diminuir a chance de erro nessas perguntas, o termo foi substituído por Jornal 

Laboratório do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Paraná.  

Foram elaboradas perguntas para identificar a disponibilidade do público em 

participar ativamente do jornal, sugerindo assuntos de interesse e especialistas acessíveis 

para discorrer sobre determinados temas com propriedade. Características sobre o 

material (impresso e online) e a forma como as informações poderiam ser apresentadas 

também foram questionadas, a fim de melhorar o direcionamento do conteúdo. 

4. RESULTADOS DE 2017 

 Os entrevistados representam uma parcela de estudantes, servidores e professores da 

Universidade Federal do Paraná. O nível de confiança de 95% de assertividade das respostas é 
                                                 
5 Por rebranding se entende aqui uma equipe ocupada de analisar e implementar formas diferenciadas de atuação, de 
agendamento da notícia e de revisão constante dos processos. 
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assegurado pela amostra de 377 participantes. De acordo com os dados obtidos por meio do 

questionário, 89% do público-alvo do Jornal Comunicação não o conhece ou teve qualquer contato 

com o veículo e o conteúdo disponibilizado impresso ou online. 

Os principais meios de informação sobre a UFPR são o site oficial da universidade, com 31%, e 

os murais espalhados pelos corredores dos câmpus, com 24% das respostas afirmativas. Quanto ao 

interesse por assuntos relacionados ao meio acadêmico, 66% têm preferência por conteúdo 

relacionado à instituição em que estudam ou trabalham, entre eles, 23% dos participantes gostaria de 

obter informações sobre eventos e 15% sobre cursos de extensão. A relevância de organizações não 

governamentais foi de 40% e dos centros acadêmicos 46%. 

A questão referente aos assuntos de maior interesse do público (Gráfico 1) relaciona os temas a 

serem abordados com ênfase no Jornal Comunicação. 

 

Gráfico 1 - Assuntos de interesse do público-alvo 

 
FONTE: Os autores (2017). 

Os participantes demonstraram 77% de interesse em colaborar ativamente com o conteúdo e 

72% dos consultados gostariam de receber um jornal impresso, além do disponibilizado apenas em 

plataformas online. Em relação à qualidade do material disponibilizado, as imagens aparecem com 

79% de importância enquanto as características no papel (para o impresso) têm 55% de relevância 

para o consumo. 
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O grau de importância do conteúdo do jornal é de 94% para confiança, 96% para atualidade, 

66% se trouxe conteúdo de humor e 75% para interatividade. As características que identificam a 

forma como a marca gostaria de ser percebida pelo público (GRÁFICO 2) são principalmente 

confiança, clareza e criatividade. 

 

Gráfico 2 - Características para o Jornal Comunicação 

 
FONTE: Os autores (2017). 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

As pesquisas aplicadas em 2016 e 2017 deram à equipe do jornal laboratório muitas indicações e 

direcionamentos sobre o público da comunidade universitária. Em análise geral é possível 

interpretar informações importantes. Das 377 respostas na segunda pesquisa, 29,52% delas foram 

aplicadas com alunos do primeiro ano. Importante perceber que seguramente serão estes os leitores 

do jornal nos próximos semestres. Os dados devem ser analisados e projetados, também a longo 

prazo. 

Um número importante a ser considerado indica que 66% dos leitores têm envolvimento com a 

UFPR. Desse modo, o público do Jornal Comunicação deseja ser informado sobre os assuntos da 

universidade, da mesma forma que anseia falar sobre a instituição. O canal interativo é uma ponte 

entre os alunos de jornalismo e o restante da UFPR que ainda não existe. Uma carência que também 

é demonstrada quando os mesmos 66% dizem ter média ou muita dificuldade para se informar.  
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Um alerta: é preciso tornar o jornal conhecido: 89% dos entrevistados não conhecem o jornal 

laboratório dos alunos de Jornalismo da Universidade Federal do Paraná. O Comunicação tem 

grande alcance e as reportagens publicadas muitos views diariamente. No entanto, a circulação 

dentro da UFPR ainda é precária. Isso é comprovado quando 42% daqueles poucos que dizem 

conhecer o jornal são dos cursos de Artes e Música, que fazem parte do mesmo departamento que 

os cursos de Comunicação. 

Dados que se repetem na primeira e segunda pesquisa: sites de notícias e redes sociais são os 

principais meios pelos quais os entrevistados se informam. Isso demonstra que o site (plataforma 

onde são publicadas as reportagens online do Jornal Comunicação) e matérias produzidas e 

publicadas regularmente são efetivos. Em contrapartida, a equipe precisa melhorar sua performance 

nas redes sociais. 

6. AÇÕES POSSÍVEIS JUNTO AO PÚBLICO-ALVO 

Em reuniões feitas para análises dos dados gerados pelas pesquisas, algumas ações práticas 

foram identificadas. São elas:  

Realização de campanha assinada por alunos de Publicidade e Propaganda da UFPR, de 

modo a reverter o dado que 89% dos entrevistados não conhecem o Jornal Comunicação e 17% 

dizem que os meios de informação na universidade não são divulgados. 

Abrir uma vaga de relações públicas na equipe do jornal laboratório e efetivar o trabalho da 

equipe do rebranding (que é composta atualmente por seis alunos). Tornar o Jornal Comunicação 

mais conhecido é o objetivo principal. 

Reformular o impresso do Jornal Comunicação e sua distribuição. Entregar em outros 

câmpus da UFPR e deixar em centros acadêmicos alguns exemplares, uma vez que 72% dos 

entrevistados gostariam de receber um jornal impresso. 

Implantar uma rede com Diretório Central dos Estudantes e Centros Acadêmicos para que 

possam informar sobre assuntos ou eventos que acontecem nas universidades, e também aumentar o 

repertório de pautas e fontes do jornal laboratório: 77% dos entrevistados teriam mais interesse em 

um jornal universitário se esse veículo pudesse contribuir com conteúdos e perguntas. 

Criar um canal interativo no site do Jornal Comunicação, pois 75% dos 377 entrevistados 

acreditam que a interatividade é uma característica que torna um jornal mais relevante. 

Fazer uma parceria com a universidade e pedir que seja criado um link do Jornal 

Comunicação dentro do site da Universidade Federal do Paraná, posto que 74% se informam pelo 

portal da UFPR. 
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7. MUDANÇAS REALIZADAS A PARTIR DA PRIMEIRA PESQUISA 

A partir de 2017 ações, foram tomadas medidas que contemplam os dados gerados pela primeira 

pesquisa. São elas: 

– Formação da equipe de rebranding e planejamento para tornar o jornal mais conhecido. 

– Uma nova postura e performance nas redes sociais. O Instagram do Jornal Comunicação se 

tornou fonte de informação, que exerce função de hard news. Sendo assim, quando acontece algo 

com interesse informativo e há um membro do jornal presente, o registro é feito e publicado na rede 

social. 

– Eventos acadêmicos e notícias da universidade são de grande interesse para o jornal 

laboratório. Mesmo que não haja uma editoria “UFPR”, pautas sobre ela são contempladas em todas 

as editorias existentes, o que representa 18% de toda a produção deste primeiro semestre de 2017. 

– Foi criado um espaço para crítica de cinema, já que 31% dos entrevistados se interessam por 

este assunto. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Produzir e editar um jornal laboratório virou um desafio para os cursos de Jornalismo. Os 

meios sofreram mudanças profundas com a internet. Em meio ao novo diapasão da mídia, esses 

jornais podem deixar de ser um mero apêndice, para encontrarem seu lugar nas comunidades em 

que circulam. Tão importante quanto é provocar nos futuros jornalistas o gosto e a técnica de 

estudos de público alvo, convidando-os para ir a campo, de modo a perceber as necessidades e as 

mentalidades de seu público.  

Nesse sentido, as duas pesquisas de campos realizadas pelos estudantes de Comunicação 

Social – Jornalismo da Universidade Federal do Paraná podem apontar uma metodologia de estudos 

e despertar o interesse para perceber não só o que o leitor deseja, mas o que o move. No caso das 

duas pesquisas, por exemplo, mostram que o interesse dos leitores pela universidade é maior nos 

dois primeiros anos de curso, que há grande busca por matérias sobre intercâmbio (escapismo?) e 

que os alunos se informam mais por murais do que por meios eletrônicos. Sem falar na dificuldade 

em encontrar reportagens de serviço – com folga um dos assuntos mais negligenciados pelos cursos 

em geral. Essas e outras questões se abrem aqui, apontando estudos futuros. 
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APÊNDICE 
Jornal Laboratório UFPR 

Pesquisa Público-Alvo 
 
 
1. Gênero 
( ) Feminino 
( ) Masculino 
 
2. Idade 
( ) Até 20 anos 
( ) 21 – 25 anos 
( ) 26 – 30 anos 
( ) 31 – 40 anos 
( ) Mais de 40 anos 
 
3. Você está cursando qual período? 
( ) 1º 
( ) 2º 
( ) 3º  
( ) 4º  
( ) 5º 
( ) 6º 
( ) 7º 
( ) 8º 
( ) 9º 
( ) 10º 
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APÊNDICE 
Jornal Laboratório UFPR 

Pesquisa Público-Alvo 
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( ) 1º 
( ) 2º 
( ) 3º  
( ) 4º  
( ) 5º 
( ) 6º 
( ) 7º 
( ) 8º 
( ) 9º 
( ) 10º 
 

 

4. Qual é o setor do seu curso? 
(   ) Artes, Comunicação e Design 
(   ) Ciências Agrárias 
(   ) Ciências Biológicas 
(   ) Ciências Sociais Aplicadas 
(   ) Ciências Exatas 
(   ) Ciências Jurídicas 
(   ) Ciências da Saúde 
(   ) Ciências Humanas 
(   ) Ciências da Terra 
(   ) Educação Profissionalizante e Tecnólogo 
(   ) Educação 
(   ) Litoral 
(   ) Palotina 
(   ) Tecnologia 
 
5. Que função desempenha na UFPR? 
(   ) Aluno 
(   ) Professor 
(   ) Servidor 
(   ) Outro. Qual? ________________________________________________________ 
 
6. Qual é o seu grau de envolvimento com os assuntos a seguir? 
(Marque 1 para nenhum envolvimento e 5 para totalmente envolvido) 
 
a. Assuntos políticos 

 
b. ONGs 

 
c. UFPR 

 
d. Centro Acadêmico do meu curso 

 
 
7. Quais são os meios pelos quais você se informa? 
(Marque até 3 opções) 
 
(   ) Sites de notícias 
(   ) Jornal impresso 
(   ) Revistas 
(   ) TV e Rádio 
(   ) Redes Sociais 
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(   ) Sites de entretenimento 
(   ) Blogs 
(   ) Amigos e familiares 
(   ) Outro. Qual? ______________________ 
 
 
8. Qual é o grau de dificuldade que você encontra para se informar sobre a UFPR? 
(Marque 1 para nenhuma dificuldade e 5 para extrema dificuldade) 
 

 
 
9. Se você tem dificuldade em se informar sobre a UFPR, quais são os motivos? 
(Marque até 2 alternativas) 
 
(   ) Os meios de informação não são divulgados 
(   ) Não encontro todas as informações em um lugar só 
(   ) As informações estão desatualizadas 
(   ) Não encontro informações/Não são acessíveis 
(   ) Quando procuro informações pessoalmente há muita burocracia 
(   ) Não existem/Não conheço meios de informação além do site oficial 
(   ) Não localizo informações de outros setores (além do meu) 
(   ) Não utilizo redes sociais 
(   ) As redes sociais não facilitam o processo na busca por informações 
(   ) Outro. Qual? _______________________________________________ 
 
10. Quais são as informações sobre a UFPR que mais lhe interessam? 
(Marque até 2 alternativas) 
 
(   ) Eventos acadêmicos 
(   ) Notícias sobre a universidade 
(   ) Procedimentos internos 
(   ) Cursos de extensão 
(   ) Outro. Qual? ________________________________________________ 
 
11. Quais são os meios de informação de sua preferência para se informar sobre a UFPR? 
 
(   ) Site Oficial da UFPR 
(   ) Jornal laboratório do curso de jornalismo da UFPR 
(   ) Murais/editais 
(   ) Funcionários 
(   ) Amigos 
(   ) Centro Acadêmico 
(   ) Outro. Qual? _____________________________________________________ 
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(   ) Sites de entretenimento 
(   ) Blogs 
(   ) Amigos e familiares 
(   ) Outro. Qual? ______________________ 
 
 
8. Qual é o grau de dificuldade que você encontra para se informar sobre a UFPR? 
(Marque 1 para nenhuma dificuldade e 5 para extrema dificuldade) 
 

 
 
9. Se você tem dificuldade em se informar sobre a UFPR, quais são os motivos? 
(Marque até 2 alternativas) 
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10. Quais são as informações sobre a UFPR que mais lhe interessam? 
(Marque até 2 alternativas) 
 
(   ) Eventos acadêmicos 
(   ) Notícias sobre a universidade 
(   ) Procedimentos internos 
(   ) Cursos de extensão 
(   ) Outro. Qual? ________________________________________________ 
 
11. Quais são os meios de informação de sua preferência para se informar sobre a UFPR? 
 
(   ) Site Oficial da UFPR 
(   ) Jornal laboratório do curso de jornalismo da UFPR 
(   ) Murais/editais 
(   ) Funcionários 
(   ) Amigos 
(   ) Centro Acadêmico 
(   ) Outro. Qual? _____________________________________________________ 

 

 
12. Você conhece o Jornal Laboratório do curso de jornalismo da UFPR? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
13. O que você gostaria de ler em um jornal universitário?  
(Marque até 2 alternativas) 
(   ) Assuntos acadêmicos e serviços 
(   ) Informações 
(   ) Divulgação de eventos 
(   ) Textos opinativos 
(   ) Assuntos relacionados ao seu curso 
(   ) Outro. Qual? ______________________________________________________ 
 
14. Que assuntos lhe interessam em um jornal universitário? 
(Marque até 4 alternativas) 
 
(   ) Ciência e Tecnologia 
(   ) Esportes 
(   ) Moda 
(   ) Teatro e cinema 
(   ) Literatura 
(   ) Eventos 
(   ) Política e economia 
(   ) Saúde 
(   ) Transporte 
(   ) Comportamento (hábitos, consumo, estilo de vida, outros) 
(   ) Intercâmbio 
(   ) Viagens/turismo 
(   ) Meio ambiente/sustentabilidade 
(   ) Outro. Qual? _____________________________________________________ 
 
 
15. Você teria mais interesse em um jornal universitário caso pudesse colaborar sugerindo 
conteúdos e perguntas? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
16. Você gostaria de receber um jornal impresso com assuntos da universidade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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17. Para você, qual é o grau de importância do material a seguir 
(Marque 1 para nenhuma importância e 5 para totalmente importante) 
 
a. Qualidade das imagens 

 
b. Qualidade do papel 

 
c. Conter mais de 20 páginas 

 
d. Ser colorido 

 
e. Divulgar eventos da UFPR, dos cursos e dos alunos 

 
f. Ter sua participação ou de colegas nas matérias e imagens 

 
g. Conter assuntos relevantes para o seu curso 

 
h. Conter assuntos fora do contexto do seu curso 

 
 
18. O que torna o conteúdo de um jornal relevante para você? 
(Marque 1 para nenhuma relevância e 5 para totalmente relevante) 
 
a. Confiabilidade 

 
b. Temas que fazem parte do meu estilo de vida 

 
c. Informações atualizadas 

 
d. Linguagem e temas sérios 

 
e. Linguagem e temas descontraídos e leves 

 
f. Humor 

 
g. Interatividade 
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c. Informações atualizadas 

 
d. Linguagem e temas sérios 

 
e. Linguagem e temas descontraídos e leves 

 
f. Humor 

 
g. Interatividade 

 

 
h. Utilização de diferentes mídias (impresso, online, áudio, vídeo...) 

 
i. Presença nas redes sociais 

 
j. Qualidade do material 

 
 
19. Agora, pense em cada uma das características a seguir como se fossem de um jornal. 
Quais delas são essenciais em um jornal feito especialmente para você?  
(Marque até 3 opções) 
 
(   ) Otimista 
(   ) Claro 
(   ) Amigável 
(   ) Jovem 
(   ) Corajoso 
(   ) Criativo 
(   ) Moderno 
(   ) Sábio 
(   ) Confiável 
(   ) Pacífico 
(   ) Equilibrado 
(   ) Curioso 
(   ) Conservador 
(   ) Delicado 
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O que a exposição aos novos media e aos media tradicionais nos apontam: Um 
palpite sobre o futuro do consumo dos meios de comunicação social1  

 
Raquel Ferreira2 e Rita Espanha3 

 
Resumo: 

O presente texto apresenta os resultados de um estudo sobre os motivos, os usos e as gratificações 
dos jovens com as redes sociais digitais: 1.Construção Identitária; 2.Vigilância; 3.Interação social; 
4.Recordação de Memórias; 5.Aprendizagem/Aconselhamento 6.Entretenimento/Gestão do Humor. 
Com a abordagem da “Grounded Theory”, trinta e oito jovens de 18-24 anos foram inqueridos, 
possibilitando o desenvolvimento de uma formulação teórica construída a partir da análise indutiva 
das informações. Aqui, descrevemos não só seis principais categorias motivacionais para o 
consumo das redes como também algumas estratégias de interação quando estas se mostraram 
especialmente evidentes. Em análise dos resultados surgidos em campo, e em conjunto com uma 
revisão de literatura da área, dissertamos que os princípios básicos que impulsionam os 
comportamentos de exposição às redes e aos novos media são os mesmos que os dos media 
tradicionais e/ou são inerentes às funcionalidades de cada ambiente. Assim, pudemos pontuar que, 
olhar para o cenário do consumo dos meios de comunicação social no futuro é sobretudo possível, a 
partir da compreensão do que motiva a audiência ao uso dos media de ontem e de hoje. 
 
Palavras-chave: Audiência, Novos Media, Media tradicionais, Usos e Gratificações. 
 
 
1.Introdução: Redes Sociais Digitais 
 

O registro da expressão e da sociabilização são os feitos mais relevantes da Internet segundo 

Recuero (2009, p.24). Ela aponta que os rastros deixados neste ambiente permitem o 

reconhecimento de padrões de conexões dos seus usuários. “É, neste âmbito, que a rede como 

metáfora estrutural para a compreensão dos grupos expressos na Internet é utilizada através da 

perspectiva de rede social”. 

 Uma Rede Social é então, a capacidade de atores sociais; pessoas, grupos, instituições de 

relacionar-se.  Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997, p. 1) afirmam que quando uma rede de 

computadores conecta pessoas e organizações, temos uma rede social. As redes sociais digitais 

possibilitam um dinamismo em que conexões e interseções tomam o lugar do que seria 

anteriormente linear e assim, novos contornos nas relações sociais são construídos4 (BRITTOS e 

                                                 
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Brasil. raquelcarrico@gmail.com  
3 Centro de Investigação e Estudos de Sociologia ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), Portugal. 
rita.espanha@iscte.pt 
4 Há algum consenso entre os estudiosos da comunicação social que os media tradicionais seriam necessariamente os 
impressos e analógicos. Jornais, Revistas, Rádio e Televisão seriam, por exemplo, meios de comunicação assumidos 
como tal por necessitarem para sua difusão e acesso, de um suporte concreto. Analógico é aquilo que para ser 
visualizado ou distribuído, necessita de um contato físico com uma base/suporte que tenha semelhança entre o que quer 
ser mostrado, e como isto deve ser mostrado. O Vinil, por exemplo, necessita de um aparelho- a Vitrola – para ser 
reproduzido. Essa reprodução é realizada através de um sistema mecânico, e obtém-se o som quando a agulha do 
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comportamentos de exposição às redes e aos novos media são os mesmos que os dos media 
tradicionais e/ou são inerentes às funcionalidades de cada ambiente. Assim, pudemos pontuar que, 
olhar para o cenário do consumo dos meios de comunicação social no futuro é sobretudo possível, a 
partir da compreensão do que motiva a audiência ao uso dos media de ontem e de hoje. 
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1.Introdução: Redes Sociais Digitais 
 

O registro da expressão e da sociabilização são os feitos mais relevantes da Internet segundo 

Recuero (2009, p.24). Ela aponta que os rastros deixados neste ambiente permitem o 

reconhecimento de padrões de conexões dos seus usuários. “É, neste âmbito, que a rede como 

metáfora estrutural para a compreensão dos grupos expressos na Internet é utilizada através da 

perspectiva de rede social”. 

 Uma Rede Social é então, a capacidade de atores sociais; pessoas, grupos, instituições de 

relacionar-se.  Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997, p. 1) afirmam que quando uma rede de 
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anteriormente linear e assim, novos contornos nas relações sociais são construídos4 (BRITTOS e 

                                                 
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Brasil. raquelcarrico@gmail.com  
3 Centro de Investigação e Estudos de Sociologia ISCTE-IUL (Instituto Universitário de Lisboa), Portugal. 
rita.espanha@iscte.pt 
4 Há algum consenso entre os estudiosos da comunicação social que os media tradicionais seriam necessariamente os 
impressos e analógicos. Jornais, Revistas, Rádio e Televisão seriam, por exemplo, meios de comunicação assumidos 
como tal por necessitarem para sua difusão e acesso, de um suporte concreto. Analógico é aquilo que para ser 
visualizado ou distribuído, necessita de um contato físico com uma base/suporte que tenha semelhança entre o que quer 
ser mostrado, e como isto deve ser mostrado. O Vinil, por exemplo, necessita de um aparelho- a Vitrola – para ser 
reproduzido. Essa reprodução é realizada através de um sistema mecânico, e obtém-se o som quando a agulha do 

 

RECKZIEGEL, 2011).   

Tais relações seriam possíveis a partir do surgimento dos chamados “novos media” que 

modificaram o modo como a informação e o entretenimento são criados e distribuídos, sendo 

caracterizados, sobretudo, por sua capacidade de 1. Fluidez e multidimensionalidade; troca de 

conteúdos entre os responsáveis da plataforma e seus utilizadores bem como entre os próprios 

usuários, e 2. Hibridização; ou seja, a apresentação de conteúdos análogos aos disponibilizados em 

plataformas tradicionais. 

Novas formas de mediação social e experiências tecnológicas estabelecem um conjunto 

complexo de interações. Se de um lado vemos a fluidez de fronteiras relativamente estáveis de 

conteúdos e gêneros comunicacionais, tais fronteiras também se diluem na conceptualização dos 

processos sociais que lhes são próprios. 

Os novos media são novos porque fazem coisas novas, dão-nos novos poderes, criam novas 

consequências para nós (...) (Silverstone, 1999 p. 10).  É com estas transformações em vista que a 

pesquisa aqui descrita busca enunciar uma pequena fração de compreensão dos supostos novos usos 

e comportamentos dos usuários das redes sociais, e de forma generalizada, em conjunto com a 

análise de pesquisas da área, dos novos media comparadamente aos media tradicionais. 

Nossa proposta no estudo principal aqui apresentada é limitada, visa desvendar apenas 

algumas dimensões do âmbito da exposição sobre a abordagem do que motiva os usuários, o seu 

empenho, tempo e energia nas redes sociais digitais. Como sabemos, essas expectativas, estímulos 

motores dos comportamentos dos usuários em rede não se mostram lineares e sem contradições, são 

parte de um sistema dinâmico, mas que podem ser observados pela delineação de padrões de 

                                                                                                                                                                  
aparelho entra em contato com as ranhuras do disco, resultando nas vibrações elétricas que são transformados em áudio, 
ou seja, a informação é decodificada através desse contato físico, e seu resultado é a Música. A principal característica 
do analógico é a captura do real que pode ser reproduzida, ou seja, uma reprodução análoga ao real. (ver 
https://upcompp.wordpress.com/category/textos-das-aulas/page/2/). Os novos media, têm como suporte, bits, códigos 
binários que podem ser distribuídos através de streaming ou download, sobretudo através da internet. Imagens, textos, 
vídeos, jogos e áudios podem ser distribuídos ou acessados no formato digital.  O Digital pode ser considerado uma 
forma de reprodução ou informação que não necessita de um suporte ou contato físico para ser visualizado, já que nos 
novos media, ocorre a representação do mundo real, e para decodificá-la, basta um aparelho compatível que traduza 
esses bits (códigos) da linguagem digital. A linearidade dos meios tradicionais relaciona-se ao fato de apresentar um 
fluxo comunicativo estático, do emissor ao receptor, geralmente condicionado no tempo e espaço. Um impresso possui 
um fluxo comunicativo unilateral: do produtor ao seu leitor. Uma programação ou um conteúdo eletrônico para ser 
consumido, demandava da sua audiência estar à frente de um aparato doméstico, em uma determinada hora do dia, um 
processo comunicativo eminentemente linear. Com a crescente individualização da recepção dos conteúdos midiáticos e 
o distanciamento dos sistemas fixo de distribuição como resultado dos cabos, satélites, e especialmente dos sistemas 
digitais (ver McQuail 1991, 1997), cria-se um ambiente em que a recepção dos conteúdos passa a ser regida apenas 
pelas escolhas pessoais. Assim perde-se as referências centrais do emissor que antes determinava todo e qualquer fluxo 
de comunicação. A ênfase do ciclo comunicativo liderado pelos meios de comunicação social agora se desloca para o 
receptor, que seletivamente escolhe o quê, quando, e com que suporte, consumirá as mensagens disponibilizadas pelos  
media digitais.  
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interesses e estratégias de relacionamento com estas instituições. 

Assim, o principal estudo aqui apresentado objetivou compreender o “porque” de um 

público específico, os jovens, classificação ONU, moradores da zona urbana cidade de Lisboa, 

Portugal, se expõe às redes sociais digitais. Os jovens fonte da investigação foram escolhidos por 

serem o grupo mais expressivo exposto à internet em Portugal (94,1%), como constata o relatório 

OberCom (Inquérito a Sociedade em Rede, 2014, p.05).  

Também privilegiamos a exposição dos jovens às redes sociais digitais, pois, segundo o 

inquérito "Os portugueses e as redes sociais 2015" da Marktest (LUSA, 2016), quase 40% de todo 

tempo consumido com a internet é gasto nas redes sociais. Segundo o inquérito, o Facebook é a 

rede social digital com maior taxa de penetração no país, com (93,6%), seguido do YouTube 

(41,4%). Assim estas redes foram privilegiadas no estudo qualitativo, muito embora o entrevistado 

tivesse liberdade de relatar sua experiência com outras redes que não estas.  

Nossa pergunta de pesquisa foi, em um ambiente de comunicação multidimensional como a 

WEB, o que leva o usuário a se expor às redes sociais5? Para responder esta pergunta, realizamos 

trinta e oito entrevistas em profundidade, em uma investigação indutiva qualitativa abordada pela 

“Teoria Fundamentada em Dados”. 

A seguir, apresentamos os resultados obtidos com essa primeira experiência revelando as 

razões motivadoras dos usos das redes sociais digitais, confrontando-as a seguir, com os resultados 

de estudos sobre plataformas digitais bem como com estudos que evidenciam os usos e as 

gratificações da audiência com os meios de comunicação tidos como tradicionais, isso para 

traçamos contextos que nos indiquem o que esperar do que está por vir do ambiente midiático 

futuro.   

 
2.Usos e Gratificações das Redes Sociais Digitais: Seis categorias principais 
 
2.1.Construção Identitária   
 

A motivação construção indentitária se mostrou robusta pelo reconhecimento do  desejo 

explícito do jovem de deter uma conta ou diversas em mídias digitais que possam  ser suporte da 

sua expressão identitária, quem ele é ou aparenta ser. A ideia geral que motiva o jovem a possuir 

uma ou mais contas em redes sociais é a possibilidade de registro das performances que modelam 

“quem é o usuário”.  

Tal performance  relaciona-se à atividade de promover postagens estéticas e opinativas, de 

cunho artístico, cultural, político, social, desportivo, humorístico, religioso, etc. e que representa as 

                                                 
5 Que sintetizam as mesmas características fundamentais dos novos media. 
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5 Que sintetizam as mesmas características fundamentais dos novos media. 

 

crenças e atitudes do usuário. Outras performances  como curtir, comentar, repostar, seguir e/ou 

participar de grupos de discussão, parte da visibilidade aos aspectos que o jovem busca promover 

em suas páginas pessoais. 

 Outra característica significativa que revela o motivo para manutenção de uma conta 

pessoal nas redes sociais populares objetivando a expressão de uma “identidade”,  é a intensidade 

de participação no uso da rede, que tanto pode se configurar como “mais ativa”, com atividades que 

revelam maior capacidade de extroversão, como também, “comedida”, com uma performance mais 

tímida relacionada à primeira. Esta variante se mostrou reveladora de modos de expressões distintas 

dentro da categoria, assim, ela será aqui posta para melhor exposição do seu conceito. 

 
2.1.1Estratégia de participação – Devoção 

 
A quantidade de tempo conectado às redes além de intensa, em termos de horas, uma média 

de oito durante os dias de semana, devido, sobretudo, aos aparelhos móveis, revela grande número 

de atividades registradas nas redes. Quase que todo e qualquer estímulo é fator motivador para que 

o usuário se manifeste na rede. Essa participação, seja um “curtir”, um comentário ou um 

compartilhamento, é uma manifestação expressiva para a representação da sua identidade. Tais 

manifestações são as expressões de apreço, afinidade, aceitação ou não conformidade com os 

assuntos com o qual o usuário decide interagir.  

 
2.1.2.Estratégia de participação – Moderação 

 
Em termos de tempo de exposição às redes sociais digitais, não há uma mudança significativa 

com a subcategoria anterior, o que de fato se configura como distinto, é a predisposição do jovem 

em interagir com todas as possibilidades de participação que as redes disponibilizam: “(...) Não 

compartilho muita coisa, eu sou mais de estar a ver do que propriamente dar opiniões, quando 

obviamente é alguma coisa que me revolta e acho que ultrapassa os limites, tento dar minha 

opinião, mas não me apetece muito, e é raro (...)”.  

A afirmação de valores, demonstração das suas afinidades, identificação (ou não) com 

determinadas personalidades, assuntos, comportamentos, dão visibilidade para a “identidade 

construída” pelo usuário. Algumas formulações teóricas que permeiam a intrínseca relação entre 

“comunicação social e identidade” sugerem que esta última parte do que o indivíduo diz ser ou que 

é presumido por terceiros, e se constrói com a interação com os outros (GRIPSRUD, 2002, p.5).  

Em um ambiente ambivalente como as redes sociais, os rastros que são ali registrados 

podem criar, reforçar, reformular, sistematizar e repercutir as ideias e valores que constroem a 

imagem que o usuário quer moldar em sua conta.  As indicações do que se considera bom ou ruim, 
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adequado ou inapropriado, chato ou divertido, contribui significantemente para a versão do “retrato 

do jovem” porque sedimenta sua perspectiva. Nesse sentido, a construção da sua identidade se 

relaciona com as práticas que são partilhadas e ganham visibilidade. 

 
2.2.Vigilância   
  

 Também consistente como categoria motivacional para o uso das redes sociais, “vigilância” 

sintetiza o desejo do jovem de “estar a par dos acontecimentos” seja em âmbito social estendido ou 

pessoal.  O conhecimento dos fatos ou acontecimentos do cotidiano é uma forma de detecção do 

meio em que se vive. 

 O modo pelo qual isso ocorre é pela simples observação do que é compartilhado e exibido 

na página inicial do usuário ou nos alimentadores de “novidades” das suas contas: “(...) parece que 

o que há de mais popular é aquilo que será replicado nas redes como o Facebook, e que tu tens mais 

chance de perceber o que está a acontecer. Assim, eu acompanho o que as pessoas estão a discutir e 

a se preocupar (...)”. 

 
2.2.1Vigilância do Macrocosmos 

 
O sentimento de se estar atualizado com o que ocorre no mundo é a primeira vertente para se 

vigiar as redes. Grande parte dos jovens entrevistados não consultam no geral, outras fontes de 

informação que não seja pela via das redes sociais, deixando assim para suas redes, seus grupos pré-

selecionados de interesses, que sejam os provedores de informação sobre o mundo social que os 

rodeia. 
 
2.2.1.1Estratégia de vigilância compactada / moderada 
 

Um padrão estabelecido no estudo enviesado pelo motivo de vigilância é a estratégia de 

empenho na coleta das informações que faz do jovem “antenado” com seu meio. No geral este 

empenho é pouco aprofundado ou indolente junto aos relatos dos acontecimentos reportados nas 

redes sociais: “(...) A depender da notícia, eu carrego, mas a maior parte das vezes eu faço apenas 

um skroll e leio apenas a manchete. Se for algo que realmente me interessa, que chama a atenção, 

que todos comentam, eu clico para ler a matéria (...)”.  

Importante pontuar que a estratégia de interação nesta categoria tem seu grau não apenas 

compactado, mas também moderado em termos de afinidade com a leitura dos materiais e relatos 

distribuídos nas redes por causa da configuração da associação da própria rede. Os acontecimentos 

distribuídos têm como fonte, grupos de pessoas, instituições e empresas cujo “nó” foi pré-
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selecionado pelo usuário, assim as chances da leitura fazer sentido ao usuário é grande, isso, caso 

não haja o que foi chamado de “avalanche” de informações, mesmo dentro desse sistema de pré-

selecionado: “(...) Eu sigo imensas páginas, não só portuguesas como também americanas, são 

tantas, tantas, que só dá jeito ver aquelas que mostram ter maior repercussão (...)”.  

 
2.2.2Vigilância do Microcosmos 
 
 O conhecimento dos fatos ou acontecimentos do cotidiano não versa apenas sobre o mundo 

social estendido, o mundo da esfera pessoal, dos círculos dos grupos diferenciados do conhecimento 

do usuário também é vigiado. O modo pelo qual isso ocorre também é pela simples observação do 

que é compartilhado e exibido na página inicial do usuário ou nos alimentadores de “novidades” das 

suas contas, embora tais novidades possam eventualmente ser buscadas com maior cuidado: “(...) 

Eu dou os meus skrolls para me atualizar sobre o que os amigos andam a fazer (...)”.  

 
2.2.2.1Estratégia de vigilância compactada  
 

Se o padrão de interação observado em vigilância do macrocosmo dos jovens nas redes é 

relativamente indolente quanto aos relatos dos acontecimentos reportados, quando se trata do 

microcosmo do usuário, ele é ainda mais reduzido. Embora haja muito tempo e ecrãs dedicado às 

redes, uma vigilância constante sobre essas mídias, o conteúdo de fato tolerado é o menor possível6.  

O Texto é preterido ao vídeo, o vídeo é preterido aos GIFs animados7, e estes à imagem 

estática. O volume de informação a que um jovem é exposto em todas as mídias disponíveis na 

plataforma online o faz extremamente seletivo quanto ao conteúdo (não necessariamente sobre os 

media), e esse processo se mostra prevalecente quanto da capacidade de síntese da informação: “(...) 

O chato do Face é que se partilha muito texto de coisas que aconteceu, o Instagram é uma 

informação mais suscinta e agradável pois é quase 100% imagem, ou você gosta ou não gosta (...)”. 

“(...) Visito mais o Instagram. É uma forma de saber o que as pessoas do meu círculo, amigos 

fazem. É uma forma mais fácil, rápida das pessoas mostrarem um pouco da sua vida sem falarem 

muito”.  

A par da estratégia de interação dos jovens com as redes motivada por “vigilância”, a 

categoria motivacional se configura como uma forma de “estar atento”, de “estar a par” do que 

acontece com seus pares nas redes ou com o mundo de interesse preferencial ou pré-selecionado ou 

ainda por algoritmos que definem o que o alimentador de notícias irá privilegiar. 

                                                 
6 Enquanto tendência, claro, há sempre exceções.  
7 Composto de imagens compactadas em um só arquivo. O formato GIF é utilizado apenas para armazenar ícones e 
pequenas animações. 
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2.3.Interação Social 

A categoria motivacional aqui consolidada é conceitualmente distinta da anterior, na medida 

em que na anterior, o jovem se satisfaz com a observação dos relatos dos acontecimentos do âmbito 

social alargado e pessoal. Nesta de fato, não é preciso haver qualquer interação entre os 

interlocutores.  

De outra forma, Integração Social se constitui da clara intenção de comunicação entre os 

membros da rede: “(...) O Facebook é mesmo o chat. Todos os grupos de amigos estão lá, tudo fica 

lá registrado, é mais fácil se organizar e economizar dinheiro”.  

 

2.3.1 Estratégia de Interação: Intensa, moderada e mínima  

 

Com suportes intuitivos e ferramentas de comunicação instantânea, as redes têm 

proporcionado cada vez mais funcionalidades aos seus ambientes. Uma das mais bem utilizadas 

pelos jovens são os chats, que proporcionam na rede, comunicação fácil e gratuita. Para a categoria 

de Interação Social, não há padrões determinantes de participação e envolvimento especiais, as 

estratégias de interação funcionam tanto de modo intenso; “(...) Eu costumo ficar praticamente o dia 

todo, desde quando acordo até quando adormeço. Uso para fazer trabalhos, para comunicar com os 

familiares e amigos. Basicamente para me comunicar com todos para tudo”; moderado: “(...) diria 

que meu acesso é normal, nem deixo de lado, nem me atrapalha nas tarefas da universidade e do 

trabalho”; quanto mínimo: “ (...) Eu tenho o Facebook mais pelo chat, (...) e mesmo assim, verifico 

no máximo uma vez ao dia (...). 

Assim, a intenção de comunicação entre os pares que representam os “nós” nas redes é o 

motivo que constitui esta categoria. 

2.4.Recordação de Memórias 

Categoria motivacional que sintetiza o desejo do jovem usuário das redes usar suas páginas 

pessoais como “álbuns de recordações”, sejam elas com informações fotográficas, escritas ou 

fílmicas. O conteúdo tanto pode ser de experiências pessoais de foro íntimo como uma viagem, uma 

participação em um evento ou uma festa, um momento familiar, um hobby bem como pode verter 

para outras finalidades como expor trabalhos profissionais como portfólio.  

 O uso das contas pessoais para este fim tanto pode ter finalidade privada em que somente o 

usuário e amigos selecionados têm acesso ao seu conteúdo, como também pode ter a finalidade de 
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2.3.Interação Social 

A categoria motivacional aqui consolidada é conceitualmente distinta da anterior, na medida 

em que na anterior, o jovem se satisfaz com a observação dos relatos dos acontecimentos do âmbito 

social alargado e pessoal. Nesta de fato, não é preciso haver qualquer interação entre os 

interlocutores.  

De outra forma, Integração Social se constitui da clara intenção de comunicação entre os 

membros da rede: “(...) O Facebook é mesmo o chat. Todos os grupos de amigos estão lá, tudo fica 

lá registrado, é mais fácil se organizar e economizar dinheiro”.  

 

2.3.1 Estratégia de Interação: Intensa, moderada e mínima  

 

Com suportes intuitivos e ferramentas de comunicação instantânea, as redes têm 

proporcionado cada vez mais funcionalidades aos seus ambientes. Uma das mais bem utilizadas 

pelos jovens são os chats, que proporcionam na rede, comunicação fácil e gratuita. Para a categoria 

de Interação Social, não há padrões determinantes de participação e envolvimento especiais, as 

estratégias de interação funcionam tanto de modo intenso; “(...) Eu costumo ficar praticamente o dia 

todo, desde quando acordo até quando adormeço. Uso para fazer trabalhos, para comunicar com os 

familiares e amigos. Basicamente para me comunicar com todos para tudo”; moderado: “(...) diria 

que meu acesso é normal, nem deixo de lado, nem me atrapalha nas tarefas da universidade e do 

trabalho”; quanto mínimo: “ (...) Eu tenho o Facebook mais pelo chat, (...) e mesmo assim, verifico 

no máximo uma vez ao dia (...). 

Assim, a intenção de comunicação entre os pares que representam os “nós” nas redes é o 

motivo que constitui esta categoria. 

2.4.Recordação de Memórias 

Categoria motivacional que sintetiza o desejo do jovem usuário das redes usar suas páginas 

pessoais como “álbuns de recordações”, sejam elas com informações fotográficas, escritas ou 

fílmicas. O conteúdo tanto pode ser de experiências pessoais de foro íntimo como uma viagem, uma 

participação em um evento ou uma festa, um momento familiar, um hobby bem como pode verter 

para outras finalidades como expor trabalhos profissionais como portfólio.  

 O uso das contas pessoais para este fim tanto pode ter finalidade privada em que somente o 

usuário e amigos selecionados têm acesso ao seu conteúdo, como também pode ter a finalidade de 

 

publicitar um conteúdo profissional a fim de promover o trabalho e o seu produtor, em uma espécie 

de vitrine: “(...) Eu uso como portifólio dos meus projetos, estou a organizá-lo para expor o que de 

melhor já produzi. Mesmo porque estou em grupos com pessoas que me interessa que os veja (...)”. 

“(...) Gosto do Instagram porque é como um álbum que eu tenho de boas recordações que eu quero 

manter (...)”. 

Porque não há estratégias de interação especialmente delineadas para esta categoria bem 

como para as próximas motivações descritas, elas não serão mais evidenciadas. Do mais, como 

poderá ser visto nas considerações finais, o uso das redes sociais digitais para partilha de arquivos 

pessoais ou apenas organização dos mesmos como um álbum de memórias, é uma categoria que se 

mistura com outras nos estudos das redes sociais digitais.  

Ora esta prática é vista como parte de “Construção Identitária”, em que a troca ou a simples 

visualização do que o outro “experiencia”, em termos de como gasta seu tempo (viagens, eventos, 

amizades etc.), “convive” ou “produz”; faz do sujeito potencialmente consciente de “quem seria 

quem”; ou, muitas vezes, “Entretenimento/Gerenciamento do humor”, em que a verificação do 

álbum das suas memórias nas redes traria momentos de conforto, nostalgia, orgulho, análise, 

relaxamento, escape etc. 
 

2.5.Aprendizagem/Aconselhamento 
 

Motivo característico comum para a exposição, consumo dos conteúdos da comunicação 

social, Aprendizagem/Aconselhamento é uma categoria em que as redes sociais digitais são usadas 

para aquisição de informações para reforço ou ajuste/adaptação do jovem ao seu meio. Ela se 

diferencia de “Construção Identitária”, porque nesta, os jovens buscam construir um conhecimento 

sobre si próprios para os “outros” em suas redes, modelando sua imagem ou representação por meio 

da exposição das suas opiniões e gostos.   

Nessa categoria, entretanto, há uma busca de construção de conhecimento que não é 

publicitado nas redes. A razão motivadora dos usos das redes é para seu aprimoramento intelectual 

e aconselhamento comportamental: “(...) Muitas vezes eu vou ao YouTube porque há sempre gente 

a explicar um determinado assunto, se eu não sei, o YouTube sabe!”.  

O jovem motivado por Aprendizagem/Aconselhamento, busca, avalia o conhecimento a ser 

instrumentado tendendo a um processo seletivo empenhado, assim, os conteúdos se devem se 

mostrar adequados à satisfação das expectativas dos jovens. O resultado do consumo dos conteúdos 

das redes é então, a obtenção não só de conhecimentos que modelam suas práticas cotidianas, sua 

conduta no meio social, mas também pode vir a emular, segundo o crivo do seu discernimento, sua 
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aparência e personalidade.  

A proposição inicial que torna sólida esta categoria motivacional é a busca dos jovens nas 

redes de Aprendizado/Aconselhamento para resolução de problemas ou tomada de decisões, seja 

para qualquer direção sugestivamente dos conteúdos que pareça plausível aos jovens. 

2.6. Entretenimento/ Gerenciamento do Humor  

Um clássico dos motivos pelos quais os jovens se expõem ou usam as redes sociais digitais é 

entretenimento. Zillmann (1985, p.228) diz que materiais de entretenimento possibilitam 

considerável excitação8 através de estímulos como os do suspense, do mistério, da ação e do humor, 

manifestando-se no “domínio simpático do sistema nervoso automático, entre outras coisas, e 

produz reações afetivas”.  

Isso significa saber que ao buscar se entreter, o jovem busca emular estados emocionais ou 

de excitação no momento do consumo dos conteúdos das redes. Entretenimento é designado pelos 

entrevistados como brincadeira, escape, relaxamento, prazer estético, jogo, divertimento, riso, 

passatempo, alívio de tensão ou tédio. Todos estes e outros estados de humor ou sentimentos são 

reações afetivas obtidas com o consumo de conteúdos que contêm os estímulos certos para 

desencadear as reações mencionadas.  

Abordada teoricamente, podemos compreender entretenimento como “Gerenciamento do 

Humor”, porque é a busca do jovem por qualquer estímulo que o ajude a manter ou transmutar seu 

estado de humor ou ânimo, ou ainda de excitação, considerado desejado quando usa as redes 

sociais: “(...) Quando estou aborrecida, meu trabalho está muito chato, eu quero ver coisas bonitas, 

preciso de imagens bonitas, e é tão fácil chegar nessas redes e fazer um skroll (...)”. “(...) Eu deixo o 

YouTube o dia inteiro ligado. Oiço música para tudo, para me animar se preciso trabalhar, música 

suave para me relaxar se o trabalho está estressante, música resolve minha vida (...). 
 

A atratividade dos conteúdos assim, se conecta com as chances deles ajudarem os jovens a 

manter ou alterar seu estado de humor inicial apresentado quando procuram nas redes o conteúdo 

capaz de tal mobilização. Como ratificado neste estudo, aborrecidos e entediados, por exemplo, 

acabam por se expor aos conteúdos que alteram suas disposições iniciais para um estado mais 

intenso, com a busca de conteúdos de ação, aventura, animação, comédia, espionagem, terror e 

suspense ou qualquer outro estímulo que subjetivamente proporcione fuga do seu estado de humor 

                                                 
8 O material que entretém pode produzir considerável excitação nos seus receptores. Sua denominação designa-se a uma 
força unitária que energiza ou intensifica as manifestações corticais e autonômicas (estimulando em destaque, reações 
afetivas) iniciando, neutralizando ou alterando os estados de humor do receptor (Zillmann, 1991, p. 104-105).     
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inicial.  

Do contrário, a recíproca é verdadeira. No geral, estressados e nervosos tendem a buscar 

materiais cujos estímulos sejam subjetivamente calmantes e relaxantes, para tanto é claro, eles 

precisam envolver o jovem e levá-lo para outro patamar de excitação, assim, a escolha dos 

conteúdos capazes de alteração ou manutenção dos seus estados iniciais dependem tanto do estado 

inicial de excitação do jovem quanto de envolvimento e capacidade de “entretenimento” do 

conteúdo. 
 

3.Variáveis não mutuamente excludentes: motivos e estratégias multiecrãs 
 

A par das principais razões que enriquecem nosso conhecimento sobre o que move os jovens 

a se dedicarem às redes sociais digitais, duas observações precisam ser registradas. A primeira é que 

os motivos e os usos realizados das redes não são mutuamente excludentes, eles se sobrepõe e se 

entrecruzam. A interpretação aqui dimensionada nada mais é do que o desmanche das camadas de 

informação que os entrevistados nos propuseram e que permite ao leitor, uma compreensão mais 

clara dos “porques” do uso das redes e de algumas estratégias de interação com estes meios, alguns 

“de que modo a coisa acontece”. 

Também, como um estudo indutivo qualitativo que propõe um retrato provisório da 

realidade, gostaríamos de colocar uma última estratégia de interação com as redes que têm em conta 

os suportes pelos quais estes últimos são acessados. Muito embora estes relacionamentos não 

tenham tido destaque em termos de frequência, sobretudo devido aos ambientes aos quais os jovens 

estão circunscritos na maior parte do seu tempo diário, faculdade, ambiente de trabalho, desportivo, 

religioso; em ambientes informais (casa), a utilização de multitelas pareceu naturalizada aos jovens: 

 
 (...) Já não vejo televisão porque  não gosto de ficar  a fazer zapping ou ir a 
agenda de cada canal, eu gostaria de que aquilo que me interessa aparecesse 
logo de imediato. Eu sinto perda de tempo nisso, por isso que eu prefiro o 
computador, tablet e telemóvel. (...) e eu costumo utilizar os aparelhos 
simultaneamente (...).  
 

Tais estratégias apenas ratificam um processo extremamente seletivo, justaposto, e até 

mesmo antagonístico da busca e aquisição de conteúdos que possibilitam o entretenimento, a 

informação e o conhecimento, a representação identitária, a interação social, o registro da memória 

e a vigilância do meio em que se vive.  

 
4.Exposição aos media novos e tradicionais  
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Construção Identitária; Vigilância; Interação Social; Recordação de Memórias; 

Aprendizagem/Aconselhamento e Entretenimento/Gerenciamento do Humor foram as motivações 

mais consistentes encontradas para que os jovens portugueses usem as redes sociais digitais. Esses 

achados são endossados por 157 estudos que de alguma maneira centralizaram nas investigações, as 

plataformas digitais / Redes Sociais e as gratificações buscadas/ obtidas por seus usuários.   

Com exceção de Recordação de Memórias, todos os outros conceitos motivacionais foram 

reforçados por estes estudos. Este motivo em específico se encontrou embarassado em outros 

conceitos muitas vezes repetidos, pois, os estudos em sua maioria partiam de análises estatísticas 

com uma pré-seleção categórica de valores motivacionais que não continham tal hipótese 

deliberadamente, muito embora, pudesse ser visto enviesado em outros termos distintos.    

Tendo em vista que concebemos as redes sociais digitais como legítimos representantes dos 

“novos media” por possuírem as características primordiais desses últimos como 

multidimensinalidade, hibridização e Fluidez (síncrona/assíncrona), recorremos à análise de 

conteúdo para generalizar as principais categorias motivacionais observadas no conjunto de estudos 

encontrados. 

Tomando por princípio a técnica de comparação constante para adequação de termos e 

composição de famílias de conceitos similares e distantes, encontramos 4 principais categorias de 

motivos para exposição e consumo das plataformas digitais: Interação Social9, Gerenciamento do 

Humor, Construção Identitária e Aprendizado/Aconselhamento. 
 

Tabela 1. Principais Usos dos Novos Media 

 

 

Novos Media 

Interação Social 

Gerenciamento do Humor 

Construção Identitária 

Aprendizagem/Aconselhamento10 
Fonte: Autoras 

 

Em nossa revisão de literatura estudamos 264 artigos encontrados em 16 bases repositórias 

de artigos científicos acessados pelo portal periódicos Capes, ProQuest e B-ON . As bases nos 

                                                 
9 Interação Social absorveu a categoria vigilância por se apresentarem no quadro geral de motivações, aproximadas, isso 
porque, o conhecimento sobre “o que se passa” não só dá ao sujeito em uma segunda instância o sentimento de 
integração (potencial), mas também conteúdo para interação com terceiros. 
10 Os termos  da revisão de literatura foram ajustados para àqueles adotados neste estudo para fins de melhor 
compreensão conceitual. 
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trouxeram 112 periódicos internacionais através das expressões Usos e Gratificações e a Exposição 

aos Meios de Comunicação, postas em quatro línguas distintas, português, inglês, alemão e 

espanhol. O período delimitado de estudo foi de 1979 ao início de 2017.   

A investigação do comportamento da audiência junto às plataformas digitais figurou como 

sendo o objeto de pesquisa de 157 artigos, algo em torno de 59,47% do total dos artigos analisados. 

As plataformas Audiovisuais, 66 artigos (25%), Jogos (nos mais variados dispositivos) 17 

artigos (6,44%), Revisões, Estudos Multiteóricos 16 artigos (6, 07%) e Mídias Impressas e 

consumo de Notícias com 8 artigos (3,4%).  

Os 157 artigos dirigidos às plataformas digitais forneceram os códigos motivacionais em 

que operacionalizamos três estágios de categorização, este 1. Inicial, de aquisição dos incidentes, o 

2. Axial, de conceituação dos termos e reorganização dos grupos conceituais por proximidade e 

distância, com a renomeação dos códigos e 3. Teórica, em que os termos são novamente 

examinados a partir da verificação dedutiva das pesquisas da área. Com os códigos definidos, 

procedemos à contagem simples dos termos para compreender quais deles teriam maior 

notabilidade, proeminência. 

Todo o trabalho analítico decorreu de uma lista de trinta e dois códigos, e que tanto para os 

novos media quanto para os media tradicionais, reduzimos para quatro categorias. Tanto a análise 

de conteúdo quanto a contagem dos termos partiram de duzentos e noventa segmentos codificados e 

verificados no software alemão Maxqda®. 

Para a análise das categorias motivacionais aos media tradicionais, observamos 107 artigos, 

todos aqueles classificados como tendo como objeto de pesquisa os Audiovisuais; essencialmente 

os eletrônicos, Rádio e Televisão, os Jogos; em diversos dispositivos, e os meios Impressos como 

Revistas, Livros e Jornais.  

A obtenção dos dados abaixo registrados seguiu os mesmos procedimentos 

operacionalizados para os principais motivos aos novos media. 
 

Tabela  2. Principais Usos dos Media Tradicionais 

 

 

Media Tradicionais 

Hábito/ Passatempo11 

Gerenciamento do Humor 

Aprendizagem/Aconselhamento 

Integração Social 
Fonte: Autoras 

                                                 
11 Exposição ritualizada, uma atividade quotidiana secundária que acompanha atividades essenciais como trabalhar, 
estudar, efetuar as refeições etc. é uma atividade automática e repetitiva da audiência. 
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 Muito embora o excitamento com relação aos novos media tenha causado um frisson entre 

os entusiastas do mundo digital12, os motivos para se expor aos media tradicionais são basicamente 

os mesmos para usar dos novos media. Em comum, observamos 1.Gerenciamento do humor,  um 

estímulo motor tácito que sintetiza expressões como entreter, escapar, relaxar, encantar (prazer 

estético).  

Quando o receptor  ou usuário se expõe aos media buscando relaxar ou minimizar seu estado 

de tensão ou vigília, declinar seu estado de excitamento; ou mesmo manter ou elevar seu estado de 

excitamento/disposição de ânimo, ele busca com os media, novos e tradicionais,  gerenciar seu 

estado de humor. 

Assistir um  programa de televisão, dar um “sroll” nas fotos do Instagram, ouvir à rádio 

local, ir ao Facebook para jogar ou folhear uma revista, são comportamentos que podem gratificar o 

desejo de Gerenciamento do Humor. 2. Aprendizado/Aconselhamento foi outra categoria 

motivacional em comum entre os media novos e tradicionais.  

Isso significa saber que todas as plataformas hoje disponíveis são capazes de proporcionar 

conteúdos que ajudam os indivíduos  a lidar com problemas diversos, a verificação da validade e 

adequação de sentimentos e comportamentos, reforço ou ajustes de práticas, obtenção de 

informações para um trabalho escolar, uma receita culinária ou preparação do vestuário da viagem 

de amanhã (previsão do tempo). De igual modo, a categoria 3. Integração Social pertençe ao hall de 

estímulos motores dos comportamentos de exposição aos meios que se adequam aos ambientes aqui 

enunciados. 

Não é de hoje que Televisão, Rádio, Cinema e Jornal entre outros, dão suporte às interações 

sociais ao fornecerem à sua audiência motivos de conversas com seus pares. Nestes, os conteúdos 

como telejornais e radionovelas colocam sua audiência a par do que está a acontecer no seu meio 

social, ou ainda, o permite participar do que as pessoas estão a ser expostas (como um drama de 

grande sucesso), participando assim, das mesmas agendas em voga, gerando integração potencial, 

ou seja, sentimento de pertença ao grupo.  

Ademais, esses materiais também se transformam em “motivos para conversas”, discussões 

e brincadeiras em momentos distintos, no momento próprio da exposição ou em uma condição 

social postergada, em que o terremoto ou o beijo da mocinha com o mocinho são motivos de 

conversa. 

Os novos media, a par de todas estas condições delineadas pelos media tradicionais, também 
                                                 
12 Notamos que na Europa e América, nos últimos anos, tanto eventos acadêmicos quanto mercadológicos, artigos 
jornalísticos especializados e acadêmicos têm-se voltado enfaticamente aos temas do “amanhã” da comunicação social, 
provavelmente em função das mudanças extremamente rápidas da ascensão e declínio dos meios, evolução tecnológica 
e barateamento desses suportes. 
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Assistir um  programa de televisão, dar um “sroll” nas fotos do Instagram, ouvir à rádio 

local, ir ao Facebook para jogar ou folhear uma revista, são comportamentos que podem gratificar o 

desejo de Gerenciamento do Humor. 2. Aprendizado/Aconselhamento foi outra categoria 

motivacional em comum entre os media novos e tradicionais.  

Isso significa saber que todas as plataformas hoje disponíveis são capazes de proporcionar 

conteúdos que ajudam os indivíduos  a lidar com problemas diversos, a verificação da validade e 

adequação de sentimentos e comportamentos, reforço ou ajustes de práticas, obtenção de 

informações para um trabalho escolar, uma receita culinária ou preparação do vestuário da viagem 

de amanhã (previsão do tempo). De igual modo, a categoria 3. Integração Social pertençe ao hall de 

estímulos motores dos comportamentos de exposição aos meios que se adequam aos ambientes aqui 

enunciados. 

Não é de hoje que Televisão, Rádio, Cinema e Jornal entre outros, dão suporte às interações 

sociais ao fornecerem à sua audiência motivos de conversas com seus pares. Nestes, os conteúdos 

como telejornais e radionovelas colocam sua audiência a par do que está a acontecer no seu meio 

social, ou ainda, o permite participar do que as pessoas estão a ser expostas (como um drama de 

grande sucesso), participando assim, das mesmas agendas em voga, gerando integração potencial, 

ou seja, sentimento de pertença ao grupo.  

Ademais, esses materiais também se transformam em “motivos para conversas”, discussões 

e brincadeiras em momentos distintos, no momento próprio da exposição ou em uma condição 

social postergada, em que o terremoto ou o beijo da mocinha com o mocinho são motivos de 

conversa. 

Os novos media, a par de todas estas condições delineadas pelos media tradicionais, também 
                                                 
12 Notamos que na Europa e América, nos últimos anos, tanto eventos acadêmicos quanto mercadológicos, artigos 
jornalísticos especializados e acadêmicos têm-se voltado enfaticamente aos temas do “amanhã” da comunicação social, 
provavelmente em função das mudanças extremamente rápidas da ascensão e declínio dos meios, evolução tecnológica 
e barateamento desses suportes. 

 

oferecem um ambiente em que seus usuários podem se conectar mesmo à distância, um-a-um, um-

a-muitos ou em um grupo homogêneo através de mensagens instantâneas (escrita, voz ou imagem), 

grupos de discussões, redes sociais formadas a partir de diversos nexos de nós, de forma síncrona 

ou assíncrona. De fato, tais características são um passo à frente da interação social suportada pelos 

media tradicionais, mas ainda assim, é a mesma condição da natureza humana que motiva os 

comportamentos em direção aos meios de comunicação social. 

Construção Identitária por sua vez, foi uma categoria que se adequou apenas ao aos novos 

media, isso eminentemente devido às propriedades intrínsecas das plataformas que constituem este 

ambiente: a possibilidade de registro das performances que modelam quem é o usuário, ou pelo 

menos quem ele aparenta ser. È somente neste novo ambiente, sobretudo nas redes sociais, que é 

possivel suportar a sua expressão identitária, assim, este novo contorno em suas relações sociais 

somente pode ser aqui construído. 

De igual forma há um comportamento direcionado para os media tradicionais que não faz 

sentido dirigir-se aos novos media; Hábito/ Passatempo. Os indivíduos motivados ao consumo dos 

meios como uma atividade mecanizada e secundária, buscam com a audiência, um certo “clima”, 

“atmosfera” que  está presente no desempenho de outras atividades desenvolvidas pelo receptor 

como arrumar a casa, trabalhar, costurar ou dar janta às crianças. 

Tal propositura não é bem suportada nos novos media, apesar de possível, como deixar uma 

playlist tocando no Youtube, porque grande parte das atividades operadas neste ambiente, sobretudo 

nas redes sociais, demandam atenção priorizada para ocorrer.  

Um indivíduo assiste à televisão ao passar as roupas a ferro, mas para fazer comentários em 

um conteúdo factual em seu perfil do Facebook, ele deverá dedicar toda a sua atenção a isso. Ele 

consegue ouvir podcasts ou notícias a caminho do trabalho bem como participar de uma discussão 

em um grupo ao qual pertence, mas o faz por outros motivos que não hábito ou passatempo. Sob 

este aspecto, os novos media parecem deter uma relevância que não cabe um comportamento 

mecanizado ou indolente, mesmo porque, os media tradicionais ainda estão aqui para serem usados 

ou fornecer gratificações que um dia já proporcionaram.  

 

5. Considerações Finais 

A máxima generalização possível de cada categoria visou preservar nesse estudo, suas 

distinções conceituais, o que pode contribuir para estudos futuros, com novas escalas de valores 

motivacionais. Este comentário se deve a observação de que nos estudos aqui observados, as escalas 

motivacionais utilizadas se mostram viciadas (frequentemente utilizadas na maioria das 

investigações) e com princípios temáticos desarmoniosos. 
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 Whiting e Williams (2013), por exemplo, trabalham com uma escala temática de sete 

motivações, e não convencem argumentativamente sobre a sua conveniência/qualidade. Eles falam 

em (1) interação social; (2) procura de informação; (3) entretenimento; (4) relaxamento; (5) 

utilidade comunicacional; e (6) conveniência. 

Relaxamento e entretenimento são conceitos muito similares que pertencem à mesma 

família; Gerenciamento do Humor (FERREIRA, 2015). Interação social e Utilidade comunicacional 

são postas como distintas sem argumentação que sustente tal hipótese, e Conveniência no estudo 

pareceu confundir-se com as próprias funcionalidades das redes. Sem uma escala motivacional 

devidamente harmonizada e bem construída, qualquer estudo qualitativo ou quantitativo, intensivo 

ou extensivo, terá seus resultados colocados em cheque.  

  Com o exponencial crescimento dos estudos sobre os usos das plataformas digitais, se 

evidencia a importância das interações e das trocas sociais estabelecidas entre os seus usuários. 

Compreender o “como” e fundamentalmente o “porque” dessas práticas, integra os resultados desse 

estudo a um quadro de pesquisas que consolida a tradição dos “Usos e Gratificações” bem como 

contribui para as investigações da Sócio psicologia.  

Estudos como o aqui expostos podem ser ponto de partida de investigações sistemáticas dos 

apelos, dos usos, das estratégias, das interpretações, da tipologia de envolvimento e dos efeitos que 

os meios de comunicação social proporcionam aos seus usuários. Para que isso aconteça, 

precisaremos criar escalas de valores motivacionais “padrão” para que seus termos designem 

sempre os mesmos conceitos, operando com precisão, o falseamento ou a validação da pesquisa 

bem como a avaliação das indicações do seu acúmulo. 

A par dos resultados obtidos sobre as categorias motivacionais dos meios tradicionais e 

novos, é legítimo apontar que mesmo em vista de tamanha transformação tecnológica, nenhum 

novo ambiente poderia determinar novos comportamentos pela simples possibilidade de acesso a 

estes.  

Mesmo tendo em conta que as novas plataformas ofertam novas funcionalidades e 

possibilidades comunicativas, observamos que essencialmente, a condição da natureza humana que 

motiva os comportamentos em direção aos meios é muito similar em ambos os ambientes, e 

aparentemente preponderante sobre a condição das novas possibilidades ofertadas. 

Das seis categorias generalizadas de motivos para a exposição e consumo das plataformas, 

quatro, são exatamente as mesmas, sendo as duas restantes, motivações coordenadas pelas 

funcionalidades do ambiente comunicativo. A importância desse resultado talvez resida no 

entendimento de que, no futuro próximo, a tecnologia e a criatividade humana possa abrir caminhos 

hoje impensáveis no mundo da comunicação, mas estes por certo estarão estruturados nas 
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necessidades, usos e gratificações do seu usuário, que é relativamente a mesma, de hoje, e a de 

ontem. 
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RESUMEN 
  
El consumo es un fenómeno de nuestros días que tiene influencia en todos los ámbitos que determinan 
las sociedades. Así mismo, este se alimenta de las condiciones particulares de cada sociedad. Como 
la movilidad, aspecto fundamental que impacta la calidad de vida y el desarrollo de las ciudades. Pero 
más allá del abordaje del consumo, es necesario entender su interrelación con el movimiento y los 
flujos, que además de ser características de las sociedades contemporáneas, observadas en el contexto 
de una ciudad como Medellín, son aún más interesantes. Esta investigación cualitativa de tipo 
exploratorio, busca abordar las dinámicas de consumo de los habitantes del sector circundante a la 
estación del Metro Santa Lucia, desde el sentido y el significado que dan las personas a sus 
experiencias. Y si la intervención urbana del Metro, tuvo alguna incidencia en sus formas de 
consumo. Los hallazgos mostraron unas nuevas y particulares dinámicas de consumo en torno a los 
torniquetes de la estación, y la reconfiguración de la imagen del “centro” de la ciudad como principal 
nodo del comercio ya que al jalonar la actividad comercial del sector de Santa Lucia, generó allí un 
nuevo centro urbano, cargado con ese mismo imaginario. Y cómo al conectar todos los polos de la 
ciudad entre ellos y con el centro, democratizó el consumo. 
 
Palavras-chave: consumo, consumidor, transporte público, impacto social 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 El consumo es indudablemente un fenómeno de nuestros días que tiene gran influencia en 
muchos aspectos sobre los cuales se desarrolla la sociedad. Ámbitos tan importantes como la 
economía, la cultura, la interacción social, y muchos otros, que relacionados entre sí determinan las 
sociedades. Se han visto permeados de una u otra manera por dicho fenómeno. 
De forma recíproca, el consumo, se alimenta de las condiciones particulares de cada sociedad. La 
movilidad, por ejemplo, es un tema que por su impacto en la calidad de vida de las personas y el 
desarrollo de las ciudades contemporáneas, reviste gran interés, por lo cual centraré mi atención en 
la interacción entre estos: consumo y movilidad.  

Desde su origen, el ser humano consume como forma de satisfacción de sus necesidades 
básicas. En una primera instancia el consumo estaba destinado pura y exclusivamente a ese fin. Pero 
cuando comenzaron a intervenir factores sociales, en la medida que el individuo se fue desarrollando, 
a estas necesidades básicas se le sumaron nuevas necesidades de consumo por razones externas a 
su naturaleza. 

A finales del siglo XIX y comienzos del S.XX, se comienza a gestar un nuevo sistema 
económico; Alonso (2005) postula, que a partir de la división del trabajo, tecnificación y 
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automatización de la industria, la fabricación de bienes de consumo en cadena y una nueva estructura 
salarial. Se instauraron nuevas lógicas de acumulación de capital, y se constituyeron estilos de vida y 
normas de consumo que eran inéditas en la historia de la economía hasta esa fecha: “La fabricación 
de bienes de consumo en cadena, la nueva estructura salarial la división del trabajo son las bases para 
encajar un nuevo modo de regulación que, además, encuentra en la mecanización y la racionalización 
la nueva convención que se proyecta sobre todos los órdenes de existencia social” (ALONSO, 2005: 
44). 

En esta lógica de consumos normalizados por la producción en serie, el salario comienza a 
tener un nuevo estatuto, que da origen a tres modelos fundamentales del consumo, en términos 
económicos: la hipótesis del ingreso absoluto de Keynes (1936), la hipótesis del ingreso permanente 
de Friedman (1957) y la hipótesis del ciclo de vida de Modigliani (1949). Es así, como la 
conceptualización moderna del consumo según la economía, se basa, en diferentes grados, en por lo 
menos una de estas aproximaciones teóricas. (Blanchard & Perez, 2000).  

Y aunque asientan una base importante al dar cuenta de la transformación de las prácticas de 
consumo de la clase obrera, la modificación de las formas de vida y la economía doméstica cotidiana 
en función de las nuevas necesidades mercantiles. No lograban dar cuenta de todas las variables 
propias de la condición humana que eran ya observables en las dinámicas sociales. 
 
 
2. ESTADO DEL ARTE 
 

Las teorías sociológicas del consumo se desarrollan precisamente, como una respuesta a las 
deficiencias de la economía para explicar este fenómeno de las sociedades modernas. 
Inicialmente, algunos aspectos sociales del consumo fueron definidos por Veblen (1974) y Simmel 
(1999), que analizaban las nuevas formas de vida que se vinculan al surgimiento de la vida urbana. 
Y en teorías como la de Weber (1993), con su definición de los grupos de estatus y las clases 
económicas diferenciadas por una estratificación social. Dichas teorías sirvieron de base para 
comprender la eclosión de un nuevo modelo de consumo en los inicios del capitalismo. 
Posteriormente, serían autores como Baudrillard (1974) y Bourdieu (1988), quienes marcaron el 
renacimiento de una sociología del consumo propiamente dicha, abordando el consumo como un 
fenómeno social. (LÓPEZ DE AYALA, 2004). 
Pero no ha sido el consumo un objeto de estudio exclusivo de la sociología. La postmodernidad trajo 
consigo un interés particular de las ciencias sociales en la investigación del mismo, con grandes 
aportes desde la antropología, que con autores como Douglas (1996), abordó el fenómeno del 
consumo ahora unido a otro gran componente: la cultura. Esta multiplicidad de enfoques, hacen de la 
conceptualización de este fenómeno absolutamente interdisciplinaria. 
Canclini (1995) señala que la creciente aparición de teorías económicas, sociológicas, psicoanalíticas, 
psicosociales y antropológicas queriendo dar cuenta sobre lo que ocurre cuando consumimos, dejan 
de manifiesto una desconexión entre las ciencias sociales.  
Y en un intento por hacer una conceptualización global del consumo, propone la siguiente definición: 
“el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos 
de los productos.” (CANCLINI, 1995: 43). 

Bauman (2000), por su parte nos da otra referencia: 
 

Todos sabemos, a grandes rasgos, que significa ser "consumidor"; usar las cosas, comerlas, 
vestirse con ellas, utilizarlas para jugar y, en general, satisfacer -a través de ellas- nuestras 
necesidades y deseos. (…) ser consumidor también significa -y este es su significado habitual- 
apropiarse de las cosas destinadas al consumo: comprarlas, pagar por ellas y de este modo 
convertirlas en algo de nuestra exclusiva propiedad, impidiendo que los otros las usen sin 
nuestro consentimiento. (…) Consumir significa, también, destruir. A medida que las 
consumimos, las cosas dejan de existir, literal o espiritualmente. (p. 43) 
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Pero estos autores van más allá de la conceptualización del consumo o el consumidor y hablan 

de una sociedad del consumo y una cultura consumista, en las cuales se impone el deseo a las 
necesidades. Plantean, una exacerbada racionalización del deseo que alimenta la inclinación al 
consumo. En una sociedad que promueve, a través de diversos medios, un constante aumento de los 
deseos nunca plenamente satisfechos, envolviéndolos en una dinámica permanente de creación de 
aspiraciones. En palabras de Lipovetski (2007): “El triunfo del individuo psicologizado y centrado 
en la búsqueda de goces y de emociones subjetivas” (p. 261). 
Ese creciente individualismo de las sociedades postmodernas hace que las clases sociales ya no sean 
fuentes determinantes de identidad, y que sea el consumo esa fuente prima para la construcción del 
yo individual y del yo social, mediante la apropiación simbólica de los objetos que entran en sus vidas 
(LÓPEZ DE AYALA, 2004). 

De la economía de subsistencia se pasó entonces a la economía del deseo. Donde no es 
suficiente tener y estar; se requiere el bien-estar.  Donde el sujeto tiene una participación más activa 
en las dinámicas del consumo aun cuando esto controvierte las tradicionales teorías económicas de 
alienación y sumisión. 

Una nueva realidad subyace, las cosas están constituidas tanto por el imaginario del deseo 
como por su materialidad. En una lógica que es viabilizada por la publicidad y aprobada por el sistema 
socio cultural. Consumir es entonces una actividad en la que todos los objetos y sus símbolos se 
integran. Símbolos que han sido decretados por la colectividad.  
Como lo dice Canclini (1995), el valor mercantil no puede definirse como “algo 
contenido 'naturalísiticamente' en los objetos, sino resultante de las interacciones socioculturales en 
que los hombres los usan” (p. 53). 

Es una relación de reciprocidad, en la que los objetos son cargados de significados por la 
sociedad, al mismo tiempo que la sociedad reorganiza sus formas de relación y sistemas de valores 
conforme al devenir de las prácticas de consumo de dichos objetos. Es decir, es “la hora en que todas 
las esferas de la vida social e individual se reorganizan, de un modo u otro, en conformidad con los 
principios del orden consumista” (LIPOVETSKY, 2007: 15). Y si antes eran otros poderes como el 
de la religión y el gobierno, los que establecían los modelos a seguir y la base de valores de una 
sociedad, hoy en día, son otras las fuentes a través de las cuales creamos nuestros sistemas de valores, 
y moldeamos nuestro comportamiento y pensar. (LIPOVETSKY, 2007). 

Queda claro, el “doble papel” de las mercancías: “como proporcionadoras de subsistencias y 
establecedoras de las líneas de las relaciones sociales” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 1990: 75). En 
una función que divide e integra al mismo tiempo, ya que si los miembros de una sociedad no 
compartieran los sentidos de los bienes, estos no serían deseados. Es decir, un objeto logra distinguir 
a sus escasos poseedores en la medida en que quienes no acceden a ellos conocen su significado 
sociocultural. Se debe admitir que en el consumo se construye parte de la racionalidad integrativa y 
comunicativa de una sociedad (CANCLINI, 1995).   

Y es con esa mediación de los objetos como comunicación, que los individuos saben con quién 
y cómo establecer las interrelaciones. En otras palabras, el consumidor es un actor social que consigue 
expresar su identidad en, y con el consumo, estableciendo las prácticas, dentro de las relaciones 
sociales de los grupos e instituciones que terminan por estructurar la sociedad. “El consumo se ha 
convertido, pues, en una esfera de la ciudadanía. Los nuevos movimientos de consumidores son, 
asimismo, nuevos movimientos sociales cívicos, en la creencia y defensa de la ciudadanía y una 
igualdad compleja” (ALONSO, 2005: 108). 

En consecuencia, el exilio, la exclusión y la discriminación, es el precio que hay que pagar 
cuando no se siguen los patrones de la dinámica consumista. “La elección de mercancías crea 
incesantemente ciertos modelos de discriminación, desplaza unos, refuerza otros. Los bienes son 
entonces la parte visible de una cultura. Están ordenados en panoramas y jerarquías que ponen en 
juego toda la escala de discriminaciones de la que es capaz la inteligencia humana” (Douglas & 
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ISHERWOOD, 1990: 81). Donde las ciudades terminan convirtiéndose en auténticos “vertederos 
humanos”, que terminan arrinconando y anulando a los “fracasados” que no son otros más, que 
aquellos que no consumen (BAUMAN, 2005). 

Fue este temor a la exclusión, el que facilitó la diseminación del consumismo como vehículo 
del capitalismo y que esté finalmente fuera globalizado. En América Latina, la globalización llegó de 
forma tardía y la aceptación del nuevo modelo económico fue problemático desde un comienzo 
debido a que los países subdesarrollados no tenían niveles de producción y consumo equivalentes a 
los de las grandes potencias (KALMANOVITZ, 2007).Y la presión hizo que la adopción del nuevo 
régimen y sus premisas, no se presentará como una opción, sino como una condición para no ser 
excluidos del comercio mundial. Colombia, no fue la excepción, y a partir de allí comenzó a tomar 
medidas como la apertura económica, entre muchas otras, que favorecieron el empoderamiento de las 
multinacionales y transnacionales. Eso sumado a ese legado hispánico caracterizado por la laxitud 
del gobierno con los ricos, a quienes concedía prebendas sin contraprestación, fue llevando a 
Colombia a un desarrollo con una profunda desigualdad de los ingresos. Dando como resultado un 
desarrollo económico a medias, insuficiente, interrumpido por desequilibrios macroeconómicos y un 
sistema político clientelista (KALMANOVITZ, 2007). Porque si bien, los países del tercer mundo, 
intentaron acogerse a los lineamientos de la hegemonía del primer mundo, sus particularidades 
poblacionales, demográficas, psicológicas, culturales, económicas y sociales; hicieron que se 
desarrollaran unas maneras de consumo muy particulares. 
 

El repertorio de bienes y mensajes ofrecidos por la cultura hegemónica condiciona las opciones 
de las clases populares, éstas seleccionan y combinan los materiales recibidos- en la 
percepción, en la memoria y en el uso- y construyen con ello, como bricoleur, otros sistemas 
que nunca son el eco automático de la oferta hegemónica (CANCLINI, 1988, p. 24) 

 
Así pues, Colombia comenzó, a su manera, a transformarse en un país cada vez más 

consumista. Pero así como es de particular cada nación, las ciudades son un universo aún más 
indescifrable. Medellín es un vivo ejemplo de esto. A finales de los treinta, Medellín comenzó a 
vivenciar las primeras prácticas articuladas de modernidad, la población comenzó a experimentar el 
capitalismo de mercado al estar inmersos en incesantes opciones comerciales. El progreso, se vendió 
como un nuevo modo de existencia propuesto por el capitalismo, aquello que permitiría experimentar 
los tipos ideales, impulsando a la población a consumir aceleradamente a partir de sus deseos. Donde 
convertirse en un capitán del consumo parecía lo más sensato. Se configuró un nuevo medellinense, 
esclavo del adquirir y rico en ambiciones. En el que la forma predominante que daba sentido a la 
vida, era la iniciativa y el esfuerzo propio para merecer la estima y confianza de los contemporáneos 
consumidores. Y donde el reconocimiento que daban los estratos socioeconómicos era tan importante, 
que las personas debían incurrir en gastos exagerados por fuera de su capacidad de pago o poder 
adquisitivo. Sueño capitalista que reafirmaría sus bases en 1962, con la llegada del primer escenario 
donde el hecho consumista adquiriría su mayor grandeza, el Centro Comercial Astoria (POSADA, 
2015). 

En las décadas de 1970 y 1980, ese ánimo progresista, se vio inmerso en una dinámica de 
factores sociales como el crecimiento poblacional, la migración del campo a la ciudad, las luchas 
revolucionarias, la desigualdad económica y social que venían creciendo de manera acelerada. Estos 
factores, aunados a las dificultades en la movilidad, la escaza disponibilidad de espacios para el 
desarrollo de actividades lúdicas y la falta de infraestructuras de servicios; facilitaron la proliferación 
de áreas marginadas de los procesos de crecimiento y desarrollo de la ciudad (OROZCO; 
VALENCIA, 2016). Que a su vez, favorecieron la formación y el fortalecimiento de los grupos 
delictivos y las mafias a la orden del narcotráfico que a partir de 1990 desataron una de las peores 
crisis de violencia urbana, que alcanzó proporciones epidémicas con un número de homicidios en el 
área metropolitana de 6,644 en el año 1991 (JARAMILLO, 1995). Crisis de violencia que mutó con 
manifestaciones menos intensas en los años siguientes. 
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Dichos acontecimientos marcaron la historia reciente de Medellín, ya que los esfuerzos del 
gobierno local se vieron abocados, de un todo y por todo, a la formulación de un nuevo proyecto de 
ciudad que transformara la manera de vivir de sus habitantes, sus gustos, las limitaciones que 
padecían, la forma de obtener recursos y de gastarlos, en la ocupación del espacio que compartían y, 
especialmente, los comportamientos que debían adquirir los ciudadanos individualmente para hacer 
que el engranaje social funcionara (ALZATE, 2015). 

Transformaciones que durante los últimos 16 años se han evidenciado desde las Alcaldías de: 
Luis Pérez Gutiérrez (2001-2004) con la construcción del Metrocable, Sergio Fajardo (2004-2007) 
con la implementación de los PUI o el Urbanismo Social al que dio continuidad Alonso Salazar (2007-
2010) y Aníbal Gaviria (2012- 2015) fortaleciendo la convivencia social y primera infancia. 

Una de las premisas fundamentales fue también la necesidad de una intervención inmediata 
que incluyera a los pobladores de las laderas del área metropolitana, territorios de la periferia de la 
ciudad que “estaban regidos por las leyes de la extrema necesidad, la exclusión social, el 
resentimiento, la discriminación, pero también por la compulsión consumista, el sueño del éxito show, 
acaparar riqueza […]” (VILLA; INSUASTY, 2014, p. 90). Lugares donde los ideales, anhelos y 
deseos personales estaban cargados en las representaciones mafiosas, como la búsqueda del dinero 
fácil y la exhibición extravagante del gasto, representado en el consumo exagerado de bienes de lujo.  

Pero esas intervenciones hacían parte de una responsabilidad ineludible que dejaba de 
manifiesto las consecuencias de una ciudad que creció presionada por las dinámicas del mercado 
global y no las necesidades propias, como plantea Bauman (2010): 
 

El propósito de las instituciones estatales consiste en "proteger a la sociedad de la proliferación 
de las víctimas colaterales del consumismo: los excluidos, los parias, la clase marginada. Su 
tarea consiste en salvar la solidaridad humana de la erosión y en evitar que se apaguen los 
sentimientos de la responsabilidad ética. (p. 205) 

 
Porque al igual como lo mencionó Baudrillard (1974). Esa supuesta «caridad» burocrática, que se 

encubre como una conquista social en la cual se está sacrificando cierta parte de la plusvalía para preservar la 
otra. En la exhibición de una ideología de la generosidad cuyo beneficio se oculta detrás de la «dádiva». 
Realmente esconde otra verdad: “el asalariado está contento de recibir, bajo pretexto de don o de prestación 
«gratuita», una parte de lo que ya se le ha despojado anteriormente” (BAUDRILLARD, 1974, p. 200). 
Y que cuando una ciudad reclama esos nuevos derechos, lo que emerge es la razón inversa: “sólo hay derecho 
al espacio a partir del momento en que ya no hay espacio para todos y a partir del momento en que el espacio 
y el silencio son privilegio de algunos a expensas de los otros. (BAUDRILLARD, 1974, p. 51) 
En todo caso, en Medellín, fueron las intervenciones urbanas estratégicas, las que sirvieron como salvavidas 
ante el creciente torrente de caos y anarquismo que parecía imperar en la ciudad. Una de ellas fue justamente 
en torno a la movilidad. 

Y es que la movilidad, ha sido transcendente y transversal durante toda la evolución histórica 
que ha tenido el ser humano tecnológico, cultural y socialmente. Movilidad analizada desde tres 
ángulos: movilidad cómo la actividad de desplazamiento, cómo los medios utilizados para dichos 
desplazamientos y la tercera como conectividad y accesibilidad. Así mismo, como un objetivo 
finalista: un derecho, una necesidad, un placer (AUGÉ, 2007). 
El movimiento y los flujos, al igual que el consumo, es un fenómeno organizador de la vida social. 
Al ser una característica, una condición y una exigencia de las sociedades contemporáneas 
(BAUMAN, 2000).  

De tal modo, que si los proyectos de intervención urbana y sobre todo aquellos que afectan la 
movilidad, por si solos, generan impactos a diferentes escalas. Estos mismos, enfocados en las 
necesidades sociales de la ciudad, se presentaron como una fórmula exitosa. Que comenzó con la 
puesta en marcha de un sistema integrado de transporte, que incluía el tren metropolitano con 27 
estaciones de trenes y 8 estaciones de cables elevados (Metrocable), además de otras estrategias 
conexas que permitían movilizar a más de 200 millones de personas en un año, según cifras de 2013 
(Metro de Medellín). Siendo pioneros en el uso de un cable elevado para el transporte urbano y no 
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con fines turísticos.  
Se habla entonces de una fórmula tan exitosa, que incluso, se está multiplicando rápidamente 

a otras ciudades del mundo como Caracas, Río de Janeiro, La Paz, Constantine (Argelia) y varias 
ciudades colombianas (DÁVILA, et al., 2012). 
Ciudades que al igual que Medellín, por su topografía escarpada, hace que el acceso a bienes y 
servicios, a oportunidades de ingreso, a educación y esparcimiento este mediado por la capacidad de 
desplazarse (RAMÍREZ, 2009). Y por otro lado porque con el Metrocable, se logró combinar dos 
dimensiones: la innovación en el uso de una tecnología de transporte y su aplicación en sectores 
caracterizados por una alta vulnerabilidad económica, social y una alta densidad poblacional con 
respecto a otros sectores de la ciudad. (DÁVILA, et al., 2012). 

En el mismo sentido, estas intervenciones sirvieron a manera de tótem para encarnar la 
presencia del estado en esos sectores marginados y excluidos. Transmitiendo un mensaje incluyente 
de progreso y desarrollo que evocara en la ciudadanía el ideal globalizado que nos acerca a ese 
acelerado y exigente primer mundo. 

 
El mundo contemporáneo se caracteriza por el movimiento de cantidades cada vez más grandes 
de bienes, personas, dinero e información, a costos cada vez menores y a mayor velocidad […] 
Para las ciudades, la capacidad de participar en este movimiento intensificado a escala global 
se ha vuelto una condición fundamental para su intervención en los circuitos económicos 
organizados en red. (DÁVILA, et al., 2012, p.17) 

 
En Medellín se puede hablar ahora con la certeza de que la movilidad, al igual que el consumo, 

son fenómenos que transforman la vida y las prácticas cotidianas del ser humano,  y que si para los 
grupos sociales pobres que viven en la periferia, la falta de movilidad hace que el marginamiento 
geográfico se convierta en una profundización de la exclusión social. Con el Metrocable, por ejemplo, 
la vida no tiene que limitarse a los espacios geográficos locales, relativamente aislados y en 
desventaja frente a las oportunidades y exigencias de la ciudad globalizada. 

Así pues, las facilidades que ofrece la movilidad sirven de impulso a nuevos deseos y 
necesidades, ya que reducen el tiempo y mitigan la fricción de la distancia, lo cual amplia el ámbito 
geográfico en el que el consumidor puede satisfacerlos. 
Se sabe que las personas de altos ingresos se mueven más y más rápido que las personas de bajos 
ingresos. Por esto, dentro de cualquier sociedad la movilidad aumenta cuando el ingreso aumenta. 
Esta proporción puede ser considerada como un fenómeno universal, independientemente de 
condiciones geográficas o sociales (ALCÁNTARA, 2010) 
 

La necesidad de circular está relacionada con el deseo de realización de actividades sociales, 
culturales, políticas y económicas que son consideradas necesarias en la sociedad. Además, la 
circulación está relacionada con los factores de movilidad y accesibilidad discutidos 
anteriormente. Esto quiere decir que, por un lado, está relacionada con la condición física 
personal de los viajeros y su capacidad para financiar los costos involucrados. Por otro lado, 
depende de la disponibilidad de tiempo de las personas y de que los horarios de funcionamiento 
estén correctamente sincronizados con las actividades en los destinos (ventanas de tiempo), así 
como de la oferta de modos de transporte. La apropiación del sistema de circulación sólo puede 
ser llevada a cabo si se cumplen todas las condiciones expuestas. (Ibid., p. 58). 

 
Las intervenciones urbanas como el Metro de Medellín y el Metrocable, han sido 

importantísimas y han tenido un gran impacto en el estilo de vida de los ciudadanos. Y al ser grandes 
dinamizadores de la movilidad, han jalonado la actividad comercial de los sectores circundantes. 
Igualmente, acercar a los antioqueños al Centro de Medellín ha sido fundamental para el comercio. 
Así lo exponía en el 2015, el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto: 
“Metrocables y el tranvía han sido un factor de desarrollo en sus zonas de influencia: desde el pequeño 
tendero, el pequeño establecimiento de comercio, el minimercado, el expendio de carnes, el almacén 
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de misceláneas. Ha traído desarrollo social, también empleo, desarrollo económico (…)” Y aunque 
no hay un estudio que certifica su relación directa, Fenalco Antioquia indica que desde que opera el 
Metro de Medellín el comercio ha tenido crecimientos de entre 10% y 15% cada año. (VÁSQUEZ, 
2015).  
 
Y si bien, como plantean DÁVILA, et al., (2012): 
 

En la ciudad formal donde la accesibilidad es un factor dominante, las nuevas infraestructuras 
de transporte generalmente dinamizan los mercados inmobiliarios y conducen a nuevas 
actividades y usos del suelo. Este principio no se aplica tan claramente en los sectores pobres 
e informales, que funcionan con base en economías locales más cerradas y donde la falta de 
accesibilidad es simplemente una más de las muchas carencias que sufren. Desde este punto 
de vista, no sería lógico pensar que los proyectos de cable aéreo como los Metrocables de 
Medellín vayan a despertar, en sí mismos, procesos amplios de mejoramiento urbano. (Ibid., 
p.38) 

 
Cabe resaltar que los impactos generados por las intervenciones urbanas de movilidad en 

Medellín, y su eficacia como generador de un nuevo modelo de ciudad y de ciudadano, recaen más 
en su carácter simbólico de inclusión. 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 

Para aproximarnos al conocimiento de las dinámicas de consumo ligadas a las intervenciones 
urbanas de movilidad que se han desarrollado en la ciudad de Medellín durante los últimos 20 años, 
y cómo estas intervenciones han tenido alguna incidencia en las formas de consumir de los habitantes 
de los sectores circundantes a las estaciones del Metro y el Metrocable de Medellín. Se realizó la 
investigación cualitativa, ya que este tipo de enfoque nos permite abordar la realidad desde la 
observación y análisis del contexto, el sentido y los significados que dan las personas a sus 
experiencias y que dan cuenta de los fenómenos sociales o culturales. Además, 

 
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 
de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas. (GÓMEZ, FLOREZ; JIMENEZ, 1996: 32). 

 
Teniendo en cuenta que a partir de la construcción y puesta en marcha del Metro y el 

Metrocable de Medellín, la ciudad experimentó cambios en términos de los índices de violencia, 
notables mejorías en la oferta y calidad del transporte urbano y, en general, en los índices de calidad 
de vida de sus habitantes, (Medellín Cómo Vamos). Y que dichos cambios han generado un impacto 
social que ha sido ampliamente documentado en diversas publicaciones locales e internacionales. La 
investigación partió de la premisa que las dinámicas de consumo de los habitantes de Medellín, no 
estarían exentas de verse influenciadas por dichos cambios.  
Igualmente, quedó de manifiesto que si bien los impactos sociales han sido documentados, era 
necesario indagar sobre el impacto en las prácticas de consumo, razón por la cual realizamos una 
investigación de tipo exploratorio, que por su carácter flexible y amplio, nos proporcionaría una 
visión más general de este tema que ha sido poco explorado. 
 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 
particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
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prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. (SAMPIERI, COLLADO, 
LUCIO; PÉREZ, 1998: 101) 

Para ejecutar esta investigación, realizamos dos tipos de muestreo: la muestra de expertos y 
la muestra de casos-tipo “el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 
cantidad ni la estandarización” (SAMPIERI et al., 1998: 566). Utilizando como instrumento para la 
recolección de la información las entrevistas semi estructuradas ya que este tipo de instrumento nos 
daba la libertad de introducir preguntas adicionales conforme se hacía necesario ampliar algunos 
conceptos (SAMPIERI et al., 1998). 

Así pues, entrevistamos a 4 expertos en el tema de la movilidad urbana de la ciudad de 
Medellín y a 6  habitantes y comerciantes de los sectores circundantes a las estaciones del Metro y el 
Metrocable de la estación Santa Lucía, quienes han experimentado el antes y el después de dichas 
intervenciones urbanísticas.  

La información obtenida aportará información relevante que sirva como punto de partida a 
futuras investigaciones sobre el comportamiento del consumidor y su relación con los impactos que 
la implementación del nuevo sistema integrado de transporte de Medellín  ha tenido sobre la 
comunidad. 

 
 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la observación y 
las entrevistas en el abordaje de las dinámicas de consumo ligadas a la intervención urbana, 
específicamente de la estación del metro Santa Lucía, desde el contexto, el sentido y los significados 
que dan los habitantes y visitantes del sector a sus experiencias y sus realidades. 

Se comenzó indagando sobre las actividades rutinarias tales como: trabajo, educación, 
deporte, encuentros sociales y familiares, que solían realizar los entrevistados. Esto con el fin de 
conocer sobre las zonas de la ciudad y los medios de transporte usados en dichas actividades. Se 
encontró que la mayoría de las personas se mueven cerca a su lugar de residencia para desplazarse a 
lugares habituales como el trabajo, visitar familiares o amigos. Aquí los entrevistados evidenciaron 
cómo el sistema de transporte masivo ha sido clave en el desenvolvimiento de su vida: “yo tengo una 
niña que es la mayor, hace muchos años vive por la estación Envigado y gracias al metro me deja ahí 
pegadita” (Entrevista realizada a Mary Luz A., Abril 25 de 2017). 
Aquellos entrevistados que usan medios de transporte particulares, aunque no son usuarios asiduos 
del sistema de transporte masivo de la ciudad, admiten su predilección por él, en aquellos casos que 
ha sido necesario. 

Teniendo en cuenta que el interés de esta investigación es dar cuenta del impacto que la puesta 
en marcha de la estación del metro Santa Lucía, pudo tener sobre los hábitos y dinámicas de consumo 
de las personas, se hizo necesario indagar sobre la “Medellín de antes” y conocer esa historia 
precedente. Por un lado, se indagó sobre el recuerdo que tienen las personas sobre la ciudad, y por 
otro lado, las actividades que solían realizar y los medios de transporte usados en ese entonces. 

Jairo Gutiérrez H., Profesional de Gestión Social, de la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá (Metro de Medellín Ltda.) Nos da una referencia del contexto social que imperaba: 
 

Era una ciudad donde hablábamos de la cultura de la muerte […] Donde los libros que leían 
los jóvenes eran: Rodrigo D no futuro, No nacimos pa’ semilla, El pelaito que no duró nada. 
Era una ciudad tan atomizada pero también tan diversa y tan dispersa. Era una ciudad tan 
mediada por el conflicto, la guerra, la muerte, el carro bomba […] Era el escenario de la 
desconfianza total, frente a una sociedad de desconfianza, frente a una juventud que pensaba 
que la vida duraba un instante. (Entrevista realizada el 8 de Mayo de 2017) 

 
De igual manera, Esperanza Arango A., Ex directora económica de Fenalco Antioquia, ilustra 

cómo era el panorama económico y comercial de ese entonces:   
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No teníamos tantas facilidades de transporte […] Barrios con una economía bastante informal. 
Para las comunas de la periferia era muy difícil conectarse con Medellín. El transporte norte – 
sur era bastante complejo. En ese entonces no había tanto desarrollo comercial […] No 
teníamos el desarrollo de grandes superficies tan importante. Hubo un antes y un después en 
plataforma competitiva, en productividad de la ciudad, en inclusión social, en desarrollo de 
otros polos norte – sur que no existían […] Uno encontraba es esa época muy bien posicionadas 
algunas zonas de Itagüí para el comercio de vestuario, el centro para todo lo que tenía que ver 
con comercio y servicios y teníamos unas zonas industriales todavía muy centradas, muy en el 
centro teníamos toda la gran industria. (Entrevista realizada el 12 de Mayo de 2017) 

 
En los entrevistados se puede percibir un sentimiento de pesadumbre al expresar el grado de 

complejidad que implicaba moverse en esa época, como lo expresa María Luisa H.: “Cuando yo 
llegué aquí todavía no había metro, yo cogía 4 buses diarios […] Mi vida ha cambiado mucho porque 
ya no madrugo como madrugaba antes a las 3 de la mañana” (Entrevista realizada el 19 de Abril de 
2017). 

Desde entonces el metro de Medellín ha sido cargado de significados positivos en el 
imaginario de las personas, Luis Roberto D., Arquitecto experto en urbanismo y prospectiva, habla 
un poco sobre esto: 
 

El metro es el primer factor que hubo en la ciudad asociado al progreso, a la percepción general 
de que Medellín había progresado, de que Medellín había empezado a salir. El metro se 
inaugura dos años después de que ocurre la muerte de Pablo Escobar, entonces empieza como 
otra etapa de la ciudad. Una etapa asociada a los grandes cambios, de que yo por la ciudad me 
puedo comenzar a mover de una manera más o menos segura, que antes no la tenía, o sea 
comienza la generación del miedo a transformarse. (…) El metro creo que facilitó de 
sobremanera al menos “la posibilidad” por un precio muy similar al que ya pagaban por el bus. 
Aumentó la percepción de posibilidades a las personas. En la medida en la que el territorio te 
da mayores posibilidades, uno va y las alcanza. (Entrevista realizada el 25 de abril de 2017) 

 
Con respecto al antes y después del sector de Santa Lucía también se evidencian cambios tan 

extremos que su construcción generó sentimientos encontrados en los habitantes del sector. Por 
ejemplo, Diego G., Jefe de Buses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (Metro 
de Medellín Ltda.). Nos habla un poco sobre cómo era el comercio en el sector de Santa Lucia, en los 
inicios de la puesta en marcha del metro: 
 

Yo comencé como conductor de trenes en el año de 1995. Me tocó la inauguración de la línea 
B, y era como muy desértica alrededor de las estaciones. Nosotros hacíamos el entrenamiento 
y teníamos que cargar muchas veces nuestra comida. (…) porque alrededor de las estaciones 
no había comercio (…) de pronto la tienda de barrio, pero como muy sumergida dentro del 
barrio. (Entrevista realizada el  19 de abril de 2017) 

 
Lo anterior, presenta cómo al momento de poner en funcionamiento el sistema del metro, las 

zonas y estaciones no contaban con una dinámica comercial y de consumo desarrollada. Aspecto que 
hoy sí se evidencia. Por su lado, los habitantes del sector, al ser interpelados sobre este tema reconocen 
que el sistema trajo desarrollo a la ciudad y que se sienten orgullosos de sus resultados, pero no dejan 
de expresar un descontento bañado de nostalgia, por todo aquello que representaba el barrio y de esos 
espacios que ya no existen, que eran compartidos y disfrutados entre vecinos de una manera más 
tranquila. Razón por la cual muchos de sus antiguos residentes han decidido vender sus casas o 
convertirlas en comercios. 

Este sentimiento queda manifiesto en el relato melancólico de Hernán R. cuando afirma: 
 

Por ejemplo en este sitio donde estamos, esta era el recreo de nosotros, ahí jugábamos fútbol, 
y esto era una manga que venía desde San Javier hasta el Estadio, era un solo bosque y ya no, 
ya hay sino cemento (…) Y todo lo de este sector era la urbanización antigua de Medellín, 
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casas viejas, espacios grandes, era todo mucho más cómodo (…) La ciudad en ese tiempo era 
más primitiva, más bonita, no estábamos viviendo como con tanto acoso. El metro trajo fuera 
de desarrollo trajo también como muchas carreras en las personas. Mucho ruido, el ritmo de 
vida lo cambio demasiado. (Entrevista realizada el 19 de abril de 2017) 

 
Esta vivencia se explica mejor cuando se analizan las circunstancias que rodearon la construcción de 
la estación Santa Lucia, en palabras de Jairo G.:  
 

Yo digo que Santa Lucia es de los barrios que tuvo una transformación morfológica desde el 
suelo, desde lo habitacional muy rápida (…) pasar de tener 1500 usuarios, a lo que movemos 
hoy que son 10 mil -12 mil usuarios aprox. Que a ti al frente de tu casa te empiecen a pasar al 
frente 12 mil personas, eso no es así como tan chévere (…) Es un barrio que yo siento que nos 
ama mucho, pero nos odia mucho. La gente incluso tuvo que cambiar la estructura de sus casas 
y de sus ventanas por el tema del ruido (…) para mí es de los barrios que más ha sufrido lo que 
significa la llegada de una mega obra como el metro. Santa Lucia era el centro deportivo por 
excelencia histórica de ese sector, donde los mejores jugadores de fútbol salían (…) Nosotros 
les quitamos la cancha para construir los talleres de producción para el metro. Que era motivo 
de competencia pero a la vez era motivo de integración entre la América, la Floresta, San 
Javier. Fue una herida que quedó abierta. (Entrevista realizada el 8 de Mayo de 2017) 

 
Pero, dejando de lado esos pendientes que aún siguen siendo abordados por la empresa de 

transporte masivo de la ciudad, se indagó por los hábitos y prácticas de consumo antes de la puesta 
en marcha del metro. Allí pudimos encontrar cómo factor predominante, el comercio de proximidad. 
 

Las cosas se compraban en la tienda, en la plaza de la América, (…) todas esas dinámicas se 
hacían ahí en la zona. La movilización era caminando o en bus. A nosotros nos enseñaron desde 
muy chiquitos a coger bus. El taxi era caro para moverse y no era muy habitual. (Entrevista 
realizada a Luis Roberto D., el 25 de abril de 2017) 

 
Hábitos de consumo  que son los esperados en contextos como el que predominaba en la 

ciudad en ese entonces. La mayoría de las personas vivían con recursos económicos muy limitados. 
Esperanza A. desde su conocimiento en las dinámicas económicas, nos explica la lógica que estaba 
detrás de estos hábitos: “Entre más dificultades económicas tenga y entra más dificultades de 
transporte, y más costos de oportunidad en movilidad y en tiempo tenga, pues más cercanía tiene 
usted con los tiendas de barrio y los negocios de barrio informales” (Entrevista realizada el 12 de 
Mayo de 2017). 

En la actualidad, alrededor de la estación Santa Lucia se ha originado un centro urbano, que 
tal cual como los mercados capitalistas, está siempre en expansión. En él, como si fuera una “pequeña 
ciudad”, se pueden encontrar todo tipo de comercios para satisfacer las necesidades básicas además 
del acceso a otros servicios complementarios. 

Algunos entrevistados hacen la analogía “es como estar en el hueco”, para explicar lo que está 
sucediendo allí, expresión que me permite hacer un revelador hallazgo: el metro facilitó el acceso al 
centro de la ciudad y al sector comercial conocido como “El hueco”. Ahora las personas pueden 
acceder a su oferta de todo tipo de mercancías, de manera ágil y más segura. Pero paradójicamente, 
toda la dinámica comercial que ha girado en torno a las intervenciones urbanas de las estaciones, 
hacen que ya no sea necesario ir al “hueco”. Ya que pueden cubrir perfectamente la demanda de los 
consumidores sin necesidad de hacer el desplazamiento. Esperanza A. nos habla de un beneficio en  
doble vía: 
 

Se volvieron muy dinámicos otros polos y centralidades en la ciudad, se reorganizó el centro 
de muchas maneras, mejoró mucho el comercio de ahí. Pero también con el tiempo se han 
desplazado los consumidores hacia otras zonas que antes no lo podían hacer simplemente 
porque no se encontraban. (Entrevista realizada el 12 de Mayo de 2017). 
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Los comerciantes del sector de Santa Lucia, destacan en el sistema un gran impulsor del 
desarrollo comercial. Algunos, optan a manera de tótem, portar la palabra “metro” en sus razones 
sociales, como la panadería “Metros Pan” que está ubicada justo al frente de la estación.  

Para otros, la estación del metro es un diferenciador que hace más llamativo este, sobre otros 
sectores, a la hora de tomar la decisión de emprender un negocio. Así lo expresan algunos 
comerciantes del sector como Sandra E.: 
 

Es muy bueno porque aquí en el metro se baja gente de muchas partes y fuera de eso mire que 
están los alimentadores del metro, entonces hay gente que no es de acá pero que vienen a hacer 
visita a otros barrios, mientras vienen a hacer la visita ellos pasan a aquí a coger bus y entran 
a la tienda, o sea es muy bueno. (Entrevista realizada el 11 de abril de 2017) 

 
David P., otro comerciante que se desplaza desde Bello a su local en Santa Lucia, narra desde 

su experiencia: “Se veía que el metro iba a hacer ese aporte publicitario, entonces si busque locales 
aledaños a la estación” (Entrevista realizada el 25 de abril de 2017) 

Otro de los factores que entra en juego, en toda esta relación movilidad – consumo tiene que 
ver con el desarrollo inmobiliario, también jalonado por la intervención urbana del metro. Las 
personas quieren vivir cerca del metro, pero para vivir, hay que consumir. Esto lo explica mejor Diego 
Giraldo:  
 

Los barrios siempre han tenido una centralidad natural, que es donde están concentrados la 
parte de servicios públicos, los grandes supermercados del barrio, etc. Cuando llegaron las 
estaciones del metro y empezó a funcionar el metro, la centralidad del barrio cambió, entonces 
Santa Lucia comenzó a desarrollarse porque allí no había tanto desarrollo inmobiliario ni 
comercial y comenzamos a ver que muchas de las casas que había alrededor se comenzaron a 
convertir en locales comerciales (…) también empezamos a ver desarrollos inmobiliarios. Esos 
edificios se buscan construir cerca de la estación para que las personas tengan un acceso rápido 
al transporte público. Igualmente, hacen que se requieran algunos locales comerciales, 
farmacias, tiendas de barrio, las cafeterías y todo lo demás. (Entrevista realizada el 19 de abril 
de 2017) 

 
Pero aunque se podría pensar que el hecho de contar con un gran centro urbano, fuese 

suficiente para concentrar toda la demanda del sector, existen unas dinámicas de consumo muy 
particulares ligadas a la tradición y la costumbre. Son aquellos consumidores que se niegan a cambiar 
sus hábitos en una decisión que va más allá de la variedad en la oferta, la competitividad en los 
precios, de la facilidad en el acceso o de la proximidad. Consumidores que son fieles a sus tradiciones 
de consumo. En palabras de María Isabel V.: 
 

Hago mercado con mi mamá en la plaza minorista, nos vamos en taxi porque ella no puede 
estar montando en metro o en bus porque ya tiene mucha edad (…) Mi mamá se acostumbró a 
la minorista, entonces por eso es que vamos allá.  Por aquí casi no compramos nada (…) Claro 
que por aquí hay mucha cosa barata. Pero mi mamá se acostumbró allá y por eso es que vamos. 
(Entrevista realizada el 25 de abril de 2017) 

 
Las dinámicas de consumo mutan, se repotencian, se facilitan. No sólo porque el sistema de 

transporte masivo permite acceder a toda la oferta comercial de la ciudad de manera más ágil.  
Sino porque ha generado unas nuevas prácticas de intercambio y transacción de las mercancías, dónde 
la imagen de esos grandes templos del comercio limitados a un espacio físico específico y estático se 
desdibujan para pasar a ser protagonistas los torniquetes de las estaciones del metro. Esa práctica es 
explicada por Sandra E.:   
 

Tengo clientas que están en Itagüí y no les da tiempo de venir hasta acá, me llaman o por el 
whatsapp, me escriben todo lo que necesitan y me dicen, yo salgo a tales horas, yo voy a la 
estación, o sea ellas no se salen del metro para ellas regresarse y yo les paso la mercancía (…) 
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Entonces con un solo pasaje, vienen compran y se regresan, eso sí es una ventaja muy buena. 
(Entrevista realizada el 11 de abril de 2017) 

 
Desde la empresa Metro, también se han analizado estas prácticas tan singulares, Jairo G. 

habla acerca de estas: 
 

Hoy hay unas dinámicas de uso en el sistema, en Parque Berrio me tocó ver dos señoras, todas 
dos están adentro de la estación pero una no pasa el medio de pago ni la otra sale, y la señora 
comenzó a sacar de la bolsa blue jeans y le mostraba a la que estaba en frente. Después de 15 
minutos dijo, ese si es. Ella le entregó la plata y la señora se llevó el jean. Lo mismo pasa con 
las de Avon, etc. En los torniquetes del metro se dan las transacciones económicas más extrañas 
del mundo entero. El metro ha generado una economía informal muy simpática, la gente del 
oriente antioqueño viene a vender a fresas a la estación Itagüí. En prado la gente hace tintos 
para venderlos en toda la ciudad. (Entrevista realizada el 8 de mayo de 2017) 

 
Queda claro que el desarrollo de las intervenciones urbanas relacionadas con la movilidad y 

la reconfiguración a partir de ellas, de los procesos sociales, económicos, culturales, etc. cambiaron 
la imagen que teníamos de la ciudad y nuestra posición en esta:  
 

El metro ha generado una visión de ciudad. La posibilidad de ver la ciudad como un 
todo […] los consumidores han podido apreciar una oferta mucho más amplia en todo 
el territorio y área metropolitana […] Ha generado indiscutiblemente unas dinámicas 
económicas y sociales que han sido supremamente importantes para Antioquia y para 
Medellín. Ha democratizado el comercio, los formatos, y las posibilidades para el 
consumidor porque esta toda la oferta regada por toda la geografía del departamento 
y el área metropolitana donde se pueden desplazar fácilmente […]  la gente se lo ha 
apropiado en todas las clases sociales y obviamente mucho más en los que han tenido 
recursos escasos porque ha sido una gran oportunidad (Entrevista realizada a 
Esperanza Arango, el 12 de Mayo de 2017). 

 
Porque sin duda alguna han sido muchos los beneficios que el sistema de transporte trae para 

el consumidor y el sector del comercio en general, especialmente en lo relacionado con los hábitos 
de compra,  

Y que esas nuevas relaciones de consumo asociadas al innovador sistema de transporte, operan 
en el imaginario colectivo como una visión de modernidad que está llevando a la ciudad a una 
transición a una sociedad más desarrollada y en esa medida, la población también se siente un 
ciudadano del mundo, del mundo contemporáneo. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 

La profunda transformación que ha traído la estación del Metro sobre el sector de Santa Lucía, 
en sus modos tradicionales de organización, comunicación y tránsito han generado nuevas formas de 
acceder tanto a la ciudad como a las mercancías, que en definitiva marcan unas nuevas dinámicas de 
consumo y donde la comunicación se caracteriza por tener una “dualidad intrínseca entre lo que el 
individuo quiere comunicar y lo que su interlocutor presume que es su propósito” ARANGO Y 
MUÑOZ-SÁNCHEZ, 2017: 30). Las personas se están organizando en una especie de economía de 
la movilidad, que busca minimizar los desplazamientos, ahorrar tiempo y dinero, al mismo tiempo 
que satisface sus necesidades consumistas. 

Los resultados obtenidos reflejan la heterogeneidad de los ciudadanos en su papel como 
consumidores, quienes están condicionados por las características inherentes a su contexto y entorno 
social, el cual incide de manera notable en sus decisiones y actitudes ante el consumo. En Medellín 
se han dado los cambios casi de manera orgánica, en donde conjugaron de manera exitosa dos factores 
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determinantes: las intervenciones urbanas de movilidad y la tendencia mundial hacia la globalización 
de los patrones consumistas. 

En la investigación quedó de manifiesto que cada vez más, Medellín se integra a los patrones 
de la sociedad moderna consumista. Esta promueve deseos y crea aspiraciones, en el bombardeo 
constante de ofertas a las que se ve abocado el ciudadano en el tránsito que hace por los corredores 
que los dirigen a las estaciones del Metro. Esta misión llega a la cúspide cuando ya no hay otro paisaje 
que ver más que el de las mercancías. 

Las preferencias de algunos consumidores, se forman a lo largo de su proceso de transición a 
la vida adulta. La tradición y la costumbre desempeñan un papel importante en dicho proceso y esto 
influye destacadamente en la formación del sistema de preferencias individuales en el que se arraigan 
algunas decisiones de consumo. 

Conceptos como el consumo y la movilidad están estrechamente relacionados teniendo en 
cuenta que las prácticas de compra se han vuelto cada vez más complejas, los lugares a dónde ir para 
comprar, la integración de servicios anexos a las estaciones del Metro y el aumento de la movilidad 
liberan de limitaciones al consumidor que ya no se contienen por las territorio. Así pues, las 
facilidades que ofrece la movilidad sirven de impulso a nuevos deseos y necesidades, ya que reducen 
el tiempo y mitigan la fricción de la distancia, lo cual amplía el ámbito geográfico en el que el 
consumidor puede satisfacerlos. 

La intervención urbana del Metro hizo que se reconfigurara en el imaginario de las personas 
la idea del “hueco” como aquel espacio donde se concentra el comercio formal e informal donde se 
encuentran variedad de productos a diferentes precios. Ya que por mucho tiempo esta era la única 
opción de acceso a bienes y servicios que tenía el consumidor, a la hora de comprar se pensaba en 
que: “Tengo que ir al hueco” Ahora tienen un “hueco” a la vuelta de la esquina sin necesidad de 
desplazarse hasta el centro de la ciudad. 

La relación en torno a las tiendas de barrio y el mercado de proximidad cambió, donde antes 
se pensaba que este tipo de consumo era obligatorio para personas pobres o con recursos económicos 
limitados, ahora quienes acceden al mercado de proximidad lo hacen por elección propia o porque 
ven allí un beneficio diferenciador. Con el sistema Metro las personas tienen acceso por los mismos 
costos, a toda la oferta comercial de la ciudad.  

La sociedad consumista crea incesantemente modelos de discriminación relacionados con la 
elección de las mercancías y aquellos que no están inmersos en las dinámicas consumistas son 
exiliados o excluidos. En Medellín podemos hablar de que se democratizó el consumo. Todos los 
ciudadanos tienen acceso a toda la oferta de la ciudad, y si no, las intervenciones urbanas hicieron 
que la oferta llegara a la puerta de sus casas. Ya no hay escapatoria a las dinámicas consumistas. En 
Medellín el consumo se ha convertido en una esfera de la ciudadanía.  

Queda claro que el movimiento y los flujos, al igual que el consumo, son organizadores de la 
vida social, al construir parte de la racionalidad integradora de una sociedad, en la que la exclusión 
ya no es un tema de posibilidades.  
El análisis de la influencia que ha tenido el Metro de Medellín de forma transversal en todas las 
dimensiones del ser humano, ha demostrado un elemento de gran relevancia para el desarrollo de 
nuevas perspectivas de investigación de los ciudadanos como usuarios y como consumidores. 
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DA INOCÊNCIA  À SENSUALIDADE:  AS PIN-UPS  ESTADUNIDENSES DE 1930 A 19501

Mariana Rodrigues2

RESUMO: As pin-ups fazem parte do imaginário estadunidense e legaram a eles todo um valor 
patriótico através de sua popularização. Seriam responsáveis pela disseminação de uma propaganda 
com tom nacionalista, vinculada a sua inocência, malícia e patriotismo. Este trabalho tem por 
objetivo compreender como se deu a elevação das pin-ups à categoria de cultura de massas, assim 
como sua difusão para além das fronteiras dos Estados Unidos da América, no tempo que antecede 
e até depois do fim da segunda guerra, ajudando a construir e elevar um novo conceito de cultura. 
A identidade nacional estadunidense, até então, intermediada por preceitos e valores puritanos, seria 
norteada, através do imaginário a seguir o mercado de consumo dominante, passando a integrar e a 
fazer parte das estratégias de controle e dominação não só do governo, mas também do interesse 
privado. Tais mudanças foram derrubando barreiras da sociedade para com as mulheres e seus 
valores, no entanto, uma última barreira, a sexual, demoraria a desaparecer, causando contradições 
e impasses até mesmo entre as mulheres que serviam de modelos para pintores e fotógrafos. Entre 
o universo feminino, as ilustrações das cheesecake abarcavam a autenticidade, um tipo de
valorização das mulheres e por isso o desejo íntimo de se parecerem com elas; já pelos homens, as
pin-ups foram consideradas provocantes, exibicionistas, mesmo que preservassem um certo ar de
recato, que parecia se remeter a uma timidez, por isso foram consideradas como parte do que era o
paradoxismo fundamental existente nas fantasias masculinas.

Palavras-chave: Estados Unidos. Cultura de massa. Pin-up. Autenticidade.

1 . INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos, lentas mudanças podem ser  percebidas quando  se aborda o  domínio 

que os rígidos controles patriarcais exerciam  sobre as mulheres.  Muitos  são  os estudos que procuram

entender o que se passa na cabeça das mulheres e como o poder  de  sua sensualidade   foi  enraizado  

acima   de  tudo   na mentalidade   dos homens contemporâneos.

Os costumes rígidos, a submissão feminina e  o  rompimento  com  as  tradições  aristocráticas 

e ocidentais também  podem  ser  abordados de diversas maneiras.  Todavia,  nessa fase transitória 

que colocou em xeque o  puritanismo  ocidental,  as  garotas  cheesecake assim  como sua influência  

na  busca  da aceitação  sexual  e liberdade  do corpo muitas vezes  são deixadas  de lado.

Qual poderia ter sido a influência destas mulheres atualmente relacionadas a imagens 

pornográficas e eróticas? Qual a ligação desse fenômeno puramente americano com a cultura, 

economia e política americana? Tendo como base a Era Dourada  (1930 – 1970) nos  Estados Unidos 

este trabalho procurará retratar o sucesso e valor  patriótico que  seria dado  a  essas garotas   que 

provocariam  homens   (e mulheres)  estadunidenses.

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI Relaip / II Consumo Sul.
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais  – Unesp  Marilia   (Capes). E-mail: 
marirodrigues7@gmail.com
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1 . INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos, lentas mudanças podem ser  percebidas quando  se aborda o  domínio 

que os rígidos controles patriarcais exerciam  sobre as mulheres.  Muitos  são  os estudos que procuram

entender o que se passa na cabeça das mulheres e como o poder  de  sua sensualidade   foi  enraizado  

acima   de  tudo   na mentalidade   dos homens contemporâneos.

Os costumes rígidos, a submissão feminina e  o  rompimento  com  as  tradições  aristocráticas 

e ocidentais também  podem  ser  abordados de diversas maneiras.  Todavia,  nessa fase transitória 

que colocou em xeque o  puritanismo  ocidental,  as  garotas  cheesecake assim  como sua influência  

na  busca  da aceitação  sexual  e liberdade  do corpo muitas vezes  são deixadas  de lado.

Qual poderia ter sido a influência destas mulheres atualmente relacionadas a imagens 

pornográficas e eróticas? Qual a ligação desse fenômeno puramente americano com a cultura, 

economia e política americana? Tendo como base a Era Dourada  (1930 – 1970) nos  Estados Unidos 

este trabalho procurará retratar o sucesso e valor  patriótico que  seria dado  a  essas garotas   que 

provocariam  homens   (e mulheres)  estadunidenses.
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2. O MORALISMO ABALADO

Fomentados pelo moralismo religioso e pela aristocracia, a mulher  era  até meados  do  século 

XIX um objeto a ser ignorado, sendo  caracterizada  desde  a  Idade Média,  com  frequência, como 

fonte do pecado, do profano e das artes traiçoeiras  que  deveriam  ser mantidas sob controle. Essa 

posição de origem ocidental e cristã estaria também explícita no puritanis mo estadunidense   originário 

do protestantismo inglês   que  visava   à religião   associada  à economia e remetia  qualquer   prática 

viciante   aos imigrantes,   judeus  e negros.

Todavia poderia ser percebido o início do  abandono  dos  critérios  aristocráticos  referentes    ao  

corpo  - ainda   como  uma   libertação    sonhada   – visto   aos apelos sexualizados das propagandas, 

que agora contavam com o surgimento  de desenhos  e ilustrações  de mulheres em poses levemente 

sensuais para estimular o consumo dos produtos, mesmos estes  sendo  acusados  de  levianos   por 

uma  sociedade  que prezava  pela  boa aparência   e castidade.

O movimento feminista questionaria os padrões convencionais da sociedade patriarcal e

colocaria as desigualdades  de  gênero em  debate  nos Estados  Unidos,  visto  que  a posição inferior  

era  implantada  até  pelas  próprias  mulheres.  O sufrágio  feminino seria  alcançado   em 1920 e o 

século XX alteraria em muito os valores das mulheres para todas as classes sociais. (LIPOVETSKY, 

2000 – p. 111). Parafraseando Lipovetsky (2000 - 136), as estruturas  sociais das  aparências  seriam 

marcadas  por  progressos e constantes  reviravoltas  que  seriam  ainda mais  salientadas  com  a 

primeira  fase da  história  da moda  moderna,  denominada   pelo  autor como moda dos cem  anos  e

se  estendendo  da metade  do século  XIX  até 1960,  período  em  que o rígido controle  com o 

vestuário  aos poucos  sofreria  mudanças  e  por fim  se encontraria  com a liberdade de expressão. 

Essa abordagem da moda dos cem anos, feita pelo autor, que culminaria com o aparecimento das 

tribos norte-americanas, com o sucesso do  jeans,  das minissaias, em suma na moda aberta, é

demasiado ampla, mas satisfatória quando  associada  à aquelas mulheres que levariam a leveza, a

autenticidade  e a rebeldia  para  o cotidiano, enfim, aquelas que seriam responsáveis pela quebra de 

tabus e fixadas como símbolos  de fetiche:  as  pin-ups americanas.

3. A IDADE DO OURO PIN-UP

Antes de adentrar os acontecimentos que marcariam a década de 1930  é necessário salientar 

o processo  de isolacionismo   cultural   e  econômico   que  atingiria   os Estados  Unidos na  década

de 20 e no Pós Primeira   Guerra Mundial.

289



2. O MORALISMO ABALADO

Fomentados pelo moralismo religioso e pela aristocracia, a mulher  era  até meados  do  século 

XIX um objeto a ser ignorado, sendo  caracterizada  desde  a  Idade Média,  com  frequência, como 

fonte do pecado, do profano e das artes traiçoeiras  que  deveriam  ser mantidas sob controle. Essa 

posição de origem ocidental e cristã estaria também explícita no puritanis mo estadunidense   originário 

do protestantismo inglês   que  visava   à religião   associada  à economia e remetia  qualquer   prática 

viciante   aos imigrantes,   judeus  e negros.

Todavia poderia ser percebido o início do  abandono  dos  critérios  aristocráticos  referentes    ao  

corpo  - ainda   como  uma   libertação    sonhada   – visto   aos apelos sexualizados das propagandas, 

que agora contavam com o surgimento  de desenhos  e ilustrações  de mulheres em poses levemente 

sensuais para estimular o consumo dos produtos, mesmos estes  sendo  acusados  de  levianos   por 

uma  sociedade  que prezava  pela  boa aparência   e castidade.

O movimento feminista questionaria os padrões convencionais da sociedade patriarcal e

colocaria as desigualdades  de  gênero em  debate  nos Estados  Unidos,  visto  que  a posição inferior  

era  implantada  até  pelas  próprias  mulheres.  O sufrágio  feminino seria  alcançado   em 1920 e o 

século XX alteraria em muito os valores das mulheres para todas as classes sociais. (LIPOVETSKY, 

2000 – p. 111). Parafraseando Lipovetsky (2000 - 136), as estruturas  sociais das  aparências  seriam 

marcadas  por  progressos e constantes  reviravoltas  que  seriam  ainda mais  salientadas  com  a 

primeira  fase da  história  da moda  moderna,  denominada   pelo  autor como moda dos cem  anos  e

se  estendendo  da metade  do século  XIX  até 1960,  período  em  que o rígido controle  com o 

vestuário  aos poucos  sofreria  mudanças  e  por fim  se encontraria  com a liberdade de expressão. 

Essa abordagem da moda dos cem anos, feita pelo autor, que culminaria com o aparecimento das 

tribos norte-americanas, com o sucesso do  jeans,  das minissaias, em suma na moda aberta, é

demasiado ampla, mas satisfatória quando  associada  à aquelas mulheres que levariam a leveza, a

autenticidade  e a rebeldia  para  o cotidiano, enfim, aquelas que seriam responsáveis pela quebra de 

tabus e fixadas como símbolos  de fetiche:  as  pin-ups americanas.

3. A IDADE DO OURO PIN-UP

Antes de adentrar os acontecimentos que marcariam a década de 1930  é necessário salientar 

o processo  de isolacionismo   cultural   e  econômico   que  atingiria   os Estados  Unidos na  década

de 20 e no Pós Primeira   Guerra Mundial.

Com o fim da guerra os estadunidenses atingiriam  uma grande  prosperidade econômica que 

começaria a derrocar com o restabelecimento das potências antes arrasadas, entre outros motivos. 

Paralelo a isso  com  o  aumento  da produção  cinematográfica  e a valorização   da   mulher   as 

questões  relacionadas   ao sexo  entrariam   em ebulição   nesse período.

Os Estados Unidos tinham experimentado o maior desenvolvimento da sua história; 
parecia que os norte-americanos estavam se tornando cada vez mais ricos e parecia 
também não haver fim para as riquezas acumuladas para eles. Essas riquezas 
desapareceram rapidamente,  e  milhões  mergulharam,   de  situação 
comparativamente próspera, para a pobreza. A maior parte do povo, sem qualquer
aviso, foi precipitada num abismo sem fundo. O choque foi traumático e a reação 
extrema. Se a primeira emoção sentida foi espanto, a seguinte foi raiva. (ALLEN. 
1972 – p. 212)

Entretanto, com  a crise  de 1929,  os estadunidenses  se  veriam  de frente  com o  colapso 

da economia e uma sucessão de problemas relacionados a  esta.  Uma  das grandes  jogadas  de 

Franklin Delano Roosevelt, que na década de 1930 aprovaria  várias  medidas  para sair da fase negra 

da Depressão, seria o apoio dado aos artistas estadunidenses, sobretudo às mulheres, até então 

ignoradas artisticamente pelo governo, isto  porque, neste  momento  elas  serviram  de uma  maneira 

única para dar ênfase à publicidade e sociedade de consumo do país. O que o então presidente não 

imaginaria é que esta medida acarretaria mudanças  no  universo  popular  e  cultural  dos  Estados 

Unidos a longo  prazo,  dando  lugar  a uma  cultura  nacional  amparada  pelas  mulheres,  que  a cada  

dia  mais  integrar-se-iam  ao mercado  utilizando-se  de suas imagens.

[...] o desejo feminino de embelezar-se, de agradar, vai poder adquirir uma profunda 
legitimidade social. [...] Assistiu-se até, nas sociedades modernas, ao reforço do prestígio 
e do imperativo da beleza feminina com as estrelas, o culto da pin-up e do sex-appeal, 
com a produção em massa dos cosméticos, a proliferação dos institutos de beleza e dos 
conselhos estéticos prodigalizados pelas nacionais e internacionais que se desenvolvem 
depois da Primeira  Guerra   Mundial. (LIPOVETSKY,  2001.   pag. 139)

A década de 1930 é denominada como  o início da Idade  do Ouro  para  as pin- ups  devido 

ao lançamento da revista americana  Esquire  que  contaria com artigos  publicitários  e imagens 

ilustradas de mulheres inteiramente vestidas. É importante  salientar  que a perpetuação destas 

mulheres no imaginário nacional, tanto feminino quanto masculino, foi primordialme nte marcada pelo 

despertar de uma verdadeira construção de valores, até então não articulado pelos estadunidenses, 

tendo  este universo  popular  uma  função  imprescindível:  a de dar base à criação de uma cultura, o

American Way of Culture que seria amplamente difundido, e considerado, sobretudo, como uma 

promessa de esperança para o futuro. Para Buszek (2006)  “this  new  openness toward sexual 

representations would be reined in by the film industry to simultaneo usly serve  the public  good and 
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A década de 1930 é denominada como  o início da Idade  do Ouro  para  as pin- ups  devido 

ao lançamento da revista americana  Esquire  que  contaria com artigos  publicitários  e imagens 

ilustradas de mulheres inteiramente vestidas. É importante  salientar  que a perpetuação destas 

mulheres no imaginário nacional, tanto feminino quanto masculino, foi primordialme nte marcada pelo 

despertar de uma verdadeira construção de valores, até então não articulado pelos estadunidenses, 
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promessa de esperança para o futuro. Para Buszek (2006)  “this  new  openness toward sexual 

representations would be reined in by the film industry to simultaneo usly serve  the public  good and 

the  capitalism  machine”  (BUSZEK,  2006 - p. 138)

A  pin-up representaria,  então,  a  beleza  romântica, inocente  e  ao  mesmo  tempo  sedutora  

e maliciosa  característica   do século   XX.   A historiadora   Maria  Elena  Buszek   teceria  a imagem 

da pin-up deste  período com a história  do feminismo.  Para  ela,  existe  um  problema  em  fundir  

a  imagem   da  mulher   como  sujeito   e objeto sexual  visto  quenão  se tratam  apenas de uma  

imagem  provocativa,    mas  também  remete  ao objetivo  feminista  de mudar   os rígidos controles 

patriarcais. 

A beleza incendiária perde sua dimensão satânica de outrora, a oposição tradicional entre 
ingênua e a ‘devoradora de homens’ dá lugar a um novo arquétipo que reconcilia 
aparência erótica e generosidade de sentimentos, sex-appeal e alma pura. Nada ilustra 
melhor o ‘fim do imaginário da beleza maldita’ do que a estética sexy criada pelos 
desenhistas e fotógrafos nos anos 40 e 50. Ao longo desse período se impõe um novo 
estilo de beleza, a pin-up, cujas imagens invadem os mais variados suportes, dos 
calendários aos fliperamas, dos painéis publicitários aos cartões postais. (LIPOVETSKY, 
2001,  p. 173)

Na década de 1940 a pin-up passaria a ser representada também através de fotografias, 

pôsteres e  cartões postais,  entretanto  é  com  sua  ilustração em calendários que  seria  inserida  no

contexto familiar dos estadunidenses e ali  se unificaria.  Sua  vinculação pelo  mercado publicitário

faria  com que  o ponto alto  do consumo  fosse  atingido   tendo  em vista   o  objetivo de atingir  o

imaginário  masculino  assim  como   o feminino,   através   das  inovações  estéticas   e dos  novos 

produtos cosméticos.

A pin-up de então, agora representada por  estrelas  de  cinema  e  atrizes  e seriam vinculadas 

ao  tipo  de  mulher  ideal  – que  diferem  dos  padrões  estéticos  atuais   – desde as mais magras 

até  as mais naturalmente  arredondadas  com  suas  curvas  acessíveis  eram  tidas como  belas,  em 

suma,  o natural  relacionar-se-ia   com o belo.

[...]é mais contida nas produções americanas do que nas latinas, e, mesmo com todos os 
subterfúgios e insinuações, o corpo vai  sendo progressivamente  desnudado;  as fendas, 
as coxas, os seios; as cabeleiras são mais rebeldes; as ancas marcadas e rebolantes. A 
totalidade do corpo vai revelando, mas não mostrando a nudez. (DE CARLI,  2007,  p.108)
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Betty Grable (Elizabeth Ruble Grable) – 1945 Conhecida na década de 40 por ser a pin-up das 
pernas de um milhão de dólares. (Copyright © Betty Grable. All rights reserved.)

Tendo como exemplo as ilustrações de Alberto Vargas e  George  Petty  – ambos  ilustradores 

de pin-ups – outras revistas passam a abordá-las fazendo com que  passem  a  representar o American 

way of art  mundialmente  passando a  serem  denominadas como legítimas representantes  da  

cultura  americana  se  unificando  popularmente, entre todas  as camadas sociais. Entretanto, por mais

sutis  e relacionadas às pessoas  comuns  que  as atrizes pin-up fossem, não deixava de ser um desafio 

para as mulheres  agora  terem  de posarem  de  maneira  sugestiva  utilizando-se  de  sua ingenuidade 

e  malicia.   Tal  dificuldade   ainda   poderia ser relacionada à difícil busca pela libertação do corpo e 

as influências que exerciam perante a sociedade  ditando comportamentos.

A garota cheesecake, mesmo exibindo-se para pintores e fotógrafos – como é o caso de 

Alberto Vagas, um dos mais famosos pintores destas mulheres – é uma garota de família e possui 

preceitos que caracterizariam a sua imagem perante todo o país. A ambigüidade foi o cerne da imagem 

que estas mulheres carregavam consigo, isto devido  a diferente  apreciação  dessa figura pelo público 

feminino e masculino. Entre o universo feminino, as ilustrações das cheesecake abarcavam a

autenticidade, um tipo de valorização das mulheres e por isso o desejo íntimo de se parecerem com 

elas; já pelos homens, as pin-ups foram consideradas provocantes, exibicionis tas, mesmo  que 

preservassem  um certo  ar de recato, que  parecia  se remeter  a uma  timidez,   por isso
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autenticidade, um tipo de valorização das mulheres e por isso o desejo íntimo de se parecerem com 

elas; já pelos homens, as pin-ups foram consideradas provocantes, exibicionis tas, mesmo  que 

preservassem  um certo  ar de recato, que  parecia  se remeter  a uma  timidez,   por isso

foram consideradas como parte do que era o paradoxismo fundamental existente nas fantasias 

masculinas. 

Se a moda do vestuário é agora polimorfa, se as normas tem um caráter muito menos 
coercitivo, em compensação,  a  celebração da  beleza física  feminina  não  perdeu nada 
de sua força de imposição, sem dúvida reforçou- se, generalizou-se e universalizou-se, 
paralelamente e ao desenvolvimento  dos trajes  à  vontade e  de  praia, do esporte, das 
estrelas e pin-up exibidas na mídia, do desejo de parecer jovem. (LIPOVETSKY,   2001. 
137)

Contudo, é por sua relação com  as duas  grandes  guerras  mundiais  que  as garotas  pin- ups 

alcançariam  o  sucesso  e  a atração  pela  América.   Em  1919,  um decreto permitiria   a arte na 

funilaria  dos  aviões tendo  como  justificativa a  maior  integralização  do  piloto  com  a máquina de 

guerra.   As  pin-ups   Bettie   Page  e Betty  Grable  seriam   reproduzidas   nos  aviões  de guerra  e

causariam polêmicas  ao  levar  sua leveza,   rebeldia  e autenticidade   para o ambiente de guerra.

A utilização da imagem  das  pin-up na  guerra  dar-se-iam  pela  substituição  da vida sexual 

dos soldados  substituída pelo  sexualismo  das atrizes  e  estrelas  em espetáculo,  mesmo  não se 

tratando de imagens picantes seria uma ruptura com os princípios que ainda  restavam. (ROSA,  2010 

– p. 7)

As  pin-ups se  tornariam  símbolos  da  mulher  americana,  guerreira   e  segura  de  si  a partir 

da  Segunda Guerra Mundial  e  na  década  de  50  sua  representação ganhará  o mundo com as 

fotografias, representações publicitárias, cinema, enfim, com a americanização e independência   que 

teriam  no período  pós- guerra.

4. CONCLUSÃO

A Idade do Ouro das pin-ups entraria em declínio com o fim da década  de 50.  Seus  valores 

mudariam   com  a independência   ganhada   através   da Segunda   Guerra  Mundial.   Com a perda  

do interesse da revista  Esquire  e com  o surgimento   da Revista   Playboy   a erotização  do termo 

se tornou  cada  vez  mais perceptível. O surgimento  das  tribos  norte-americanas,  a moda  aberta 

(e  o  sucesso  do  jeans  e da minissaia) entre outras  mudanças  e  divergências   a aura   antes   tida 

como  sensualmente   inocente   levaram   a banalização   e ao sexo explícito.

Em  suma,   a  preferência    por não  relacionar    as  pin-ups   as  décadas  de 60  e 70 dá-se
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(e  o  sucesso  do  jeans  e da minissaia) entre outras  mudanças  e  divergências   a aura   antes   tida 

como  sensualmente   inocente   levaram   a banalização   e ao sexo explícito.

Em  suma,   a  preferência    por não  relacionar    as  pin-ups   as  décadas  de 60  e 70 dá-se

pelas  divergências de valores e significados que  ocasionaria. As  garotas  cheesecake  ou  pin- ups 

por  excelência  esboçadas  pelas  estrelas  de  cinemas  e  unificadas  como  legit imas americanas 

seriam  confundidas   então   com  imagens  fotográficas   e  eróticas,   rompendo   com os  conceitos 

iniciais    fomentados    pelo  movimento  feminista.

Todavia o ser  pin-up ainda  hoje  se  pauta  no  sentido  de  mulheres  reais,  mesmo  nãotendo 

os mesmos padrões  estéticos  que  em  seu  ápice,  as  pin-ups  ainda  podem ser vistas,  em sua 

maioria,   no  meio artístico.

A garota inocente, levemente maliciosa  e  rebelde  que  levaria  autenticidade para  o cotidiano 

feminino que desejariam ser como elas  eram,  assim  como  levaria  a sedução  e humor para o 

imaginário masculino. As pin-ups se transformariam  em ícones  dos Estados  Unidos  e seriam 

consideradas um produto industrial de grande valor,  que  revolucionariam  a  cultura, economia e

política do país. Elas influenciariam o aumento da  produção cultural e  do consumismo, agindo  na 

contramão  dos preceitos  puritanos  que ainda  estavam  em voga  no início do século XX.

Sendo assim, é importante ressaltar que Hollywood produziria toneladas de garotas cheesecake, 

que não serão esquecidas neste trabalho, no entanto, serão abordadas com  mais destaque as 

representações da garota pin-up em  fotografias  e  pinturas,  nas  quais  mulhe res comuns que não 

eram nomeadas, podiam se oferecer para aparecer de uma forma que honrava o  país, inclusive em 

segredo. Para esta  pin-up não  importava  ter  o corpo magro  ou com curvas mais acentuadas, ou 

seja, o tamanho de seu corpo não determinava a escolha. Seriam estas que revolucionariam o sentido 

estético e enalteceriam  os motivos  das mulheres  quererem  ser como  elas e os homens a desejarem. 

Estas mulheres, que invadiriam espaços privados e públicos, com apelos comerciais, não seriam 

consideradas  apenas  como  um  ornamento  visual, e  sim  um  símbolo   que transformaria   o meio  

artístico,   cultural  e plástico  no século XX.
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O USO DA FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO DE ANÁLISE 

SOCIOLÓGICA1

Mariana Rodrigues2

RESUMO

Este artigo propõe discutir o uso da fotografia como um recurso no campo de pesquisa 

sociológico, como uma fonte, documento, capaz de recompor e enriquecer um suposto fio 

contínuo das sociedades. A imagem tem se expandido sobre territórios que não lhes são 

próprios, tem se tornado cada vez mais utilizadas, preenchendo lacunas e possibilitando que se 

possa dar a elas um papel de não apenas preservar memórias, mas de celebrar o passado e 

registrar a fragilidade de nossa existência. José de Souza Martins em sua obra Sociologia da 

Fotografia e da Imagem, se poderá perceber o sentido do uso das imagens que registram o 

passado e se constroem, sobretudo, com um instrumento de crítica, de trabalho e principalmente 

de transformação do presente. Sendo assim, pretende-se observar como a imagem se tornou um 

aspecto de contrafação humana e uma análise sociológica que não a tome como algo a se 

considerar perde em relevância de informações que integram as relações sociais.

Palavras-chaves: fotografia, sociedade, sociológico, contemporânea.

1. INTRODUÇÃO

Com seu surgimento, a fotografia atuou por muito tempo como uma mídia dominante 

que retratava momentos familiares e produzia um meio particular da visualidade. Esses 

registros, muitas vezes para álbuns de família, compartilhavam dos mesmos ideais das 

pinturas renascentistas e medievais, que serviriam para transmitir a imagem do indivíduo 

fotografado, assim como todo o mistério que permeava a imagem.  A fotografia, atualmente, 

conta com uma visão diferente pela qual foi criada, no século XIX, voltada a reproduzir 

mecanicamente a realidade visual existente.3 Teóricos que trabalham o olhar fotográfico, 
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RESUMO

Este artigo propõe discutir o uso da fotografia como um recurso no campo de pesquisa 

sociológico, como uma fonte, documento, capaz de recompor e enriquecer um suposto fio 

contínuo das sociedades. A imagem tem se expandido sobre territórios que não lhes são 
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registrar a fragilidade de nossa existência. José de Souza Martins em sua obra Sociologia da 

Fotografia e da Imagem, se poderá perceber o sentido do uso das imagens que registram o 

passado e se constroem, sobretudo, com um instrumento de crítica, de trabalho e principalmente 

de transformação do presente. Sendo assim, pretende-se observar como a imagem se tornou um 

aspecto de contrafação humana e uma análise sociológica que não a tome como algo a se 

considerar perde em relevância de informações que integram as relações sociais.
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como Silas de Paula e Kadma Marques afirmam que o mesmo, desde sempre, consistiu em 

um processo de autoconhecimento do outro e representação. Suas posturas defendem que nos 

anos oitenta e noventa do século XX, mudanças aconteceram na relação entre a mídia 

fotográfica e o mundo. A intenção desse olhar “pós-modernista” que individualizava neste 

momento o artista como um ser autônomo, proporcionou debates teóricos e uma preocupação 

maior com o sentido de imagem e sua relação com a cultura visual e políticas de 

representação. (PAULA, 2010 – p. 20)

Uma foto não se transforma em arte, simplesmente, pelo ato fotográfico e a 
materialidade do objeto ao ser percebido; ela tem que ser associada a um conceito, a 
uma poética, que pode ser tácita, ou um processo, coisas com as quais o mundo 
artístico concorde sem a necessidade de muito ser dito; embora, o aprofundamento 
conceitual dessas questões continue a tomar forma de textos. (PAULA, 2010 – p. 18)

Assim, a análise fotográfica seguirá sempre dois caminhos, segundo Silas de Paula e 

Kadma Marques, sendo o primeiro referente a preocupação com as estruturas internas - os 

elementos - relações possíveis assim como emoções envolvidas e outra relacionada a 

relevância filosófica. Muitas vezes esses dois caminhos são pensados juntos. (PAULA – 2010

– p. 22) Bordieu (2006), em O Camponês e a fotografia, defende que a leitura sociológica

das fotografias é essencial, não reduzindo-as apenas a uma análise técnica e estética. Ressalta 

que deve ser essencial que ela possa representar algo e permitir seu reconhecimento. Um

exemplo levantado pelo autor volta-se ao uso de fotografias em casamentos, possibilitando 

um sociograma de convidados e da solenidade realizada. (BORDIEU, 2006 – p. 34)

As fotografias têm volume, opacidade, tatilidade e presença física no mundo e, 
portanto, incorporam interações subjetivas e sensuais. Essas características não podem 
ser reduzidas a um status abstrato como mercadoria, nem a um conjunto de sentidos 
ou ideologias que tomam a imagem como pretexto. Pelo contrário, elas ocupam 
espaços, movem-se entre eles seguindo linhas de passagem e uso que as projeta no 
mundo (EDWARDS e HART, 2005 – p. 1)

A análise feita por Nathalie Heinich sobre a teoria da Sociologia das Artes e sua 

relação com a análise de imagens permite compreender que a abordagem sociológica destes 

se relaciona ao ato de descrever o enlace entre objetos e ações de modo a compreender o 

conjunto de estruturas, seu simbolismo, representação e principalmente valores. Sendo assim, 

não deve ser vista de maneira individual, e sim levando-se em consideração a sua natureza e 

que se deve agregar, em consequência, a diversidade de suas funções: das puramente técnicas às puramente 
artísticas, passando pelas relativas ao lazer e à memória do homem comum”. (MARTINS, 2016 – p. 33) 
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fundamentos axiológicos, que necessitam de uma discussão mais ampla. Defende que “um 

sociólogo pragmático não critica, não avalia, não interpreta: descreve, analisa e por vezes, 

esclarece relações, estruturas ou frames invisíveis”. (HEINICH,  2014 – p. 375) Segundo 

Rosalind Krauss, em uma análise fotográfica que se preze, o artista deve ser um dos primeiros 

pontos a serem levados em consideração, visto que seu conceito vai além da responsabilidade 

por tal obra. 

A palavra artista está de alguma forma semanticamente ligada à noção de vocação. 
Em geral, a palavra vocação implica iniciação, obras de juventude, uma aprendizagem 
das tradições de sua arte e a conquista de uma visão individual por um processo que 
implica ao mesmo tempo fracassos e sucessos. (KRAUSS, 2006 – p. 161)

A proposta então é que se realize uma imersão no campo de possibilidades e 

experimentações que são possíveis a partir de uma análise sociológica da arte, e 

principalmente da fotografia. Ao imergir nesse meio, ultrapassamos a clássica oposição entre 

individual e sociedade, dando valor ao papel desempenhado por tais imagens em diferentes 

momentos históricos. Rompendo com a visão puramente racional e buscando uma visão 

ampla.

2. A FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO SOCIOLÓGICO

José de Souza Martins (2016) em seu livro Sociologia da fotografia e da imagem 

demonstra como tais elementos e objetos tem se tornado documentos essenciais para uma 

abordagem sociológica dos fenômenos sociais, visto que os documentos utilizados já 

tradicionalmente para pesquisa, não alcançam a dimensão que as imagens podem ter. Com a 

progressão da Sociologia, seus fenômenos e temporalidades, o meio visual se tornou cada 

vez mais um instrumento indispensável para a leitura de uma sociedade, de seus fatos e 

principalmente de seus registros. A entrada do visual no pensamento sociológico ampliaria o 

terreno das indagações, das dúvidas e experimentações, que ao invés de menosprezar, 

enriquecem ainda mais o conhecimento produzido e diminuem com as limitações.  

(MARTINS, 2016 – p. 10)

A fotografia, no campo da Sociologia, demonstrou o quanto eram insuficientes apenas 

o uso das palavras como documentos das ciências sociais e como matérias primas do

conhecimento que se procurava adquirir. Todavia, é necessário salientar que ao se tomar a 
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A fotografia, no campo da Sociologia, demonstrou o quanto eram insuficientes apenas 

o uso das palavras como documentos das ciências sociais e como matérias primas do

conhecimento que se procurava adquirir. Todavia, é necessário salientar que ao se tomar a 

imagem como um documento social, dificuldades como insuficiência e limitações –

encontradas também no uso de documentos escritos – podem acontecer. 

Como enriquecem as próprias concepções do fotógrafo e do documentarista, se 
tivermos em conta que a composição fotográfica é também uma construção 
imaginária, expressão e momento do ato de conhecer a sociedade com recursos e 
horizontes próprios peculiares. Os chamados fotógrafos e documentaristas sociais são 
hoje produtores de conhecimento social, o que torna a fotografia e o documentário, 
praticamente, um campo auxiliar das ciências sociais. (MARTINS, 2016 – p. 11)

O contato com depoimentos, relatos, relatórios, testemunhas e memórias são pilares 

do trabalho sociológico, visto que não existe uma pesquisa do campo da Sociologia ou da 

Antropologia que não contemple a interação entre pesquisador e o objeto/populações 

estudadas.4 Essa interação propõe fundamento à análise e as interpretações que serão 

desenvolvidas. De acordo com José Martins, “é essa interpretação indissociável dos fatos 

narrados que oferece ao exame do sociólogo, como matéria-prima de sua Sociologia, uma 

modalidade de conhecimento que lhe pede, pois, que seja ela, antes de tudo, e também, 

sociologia do conhecimento de senso comum”. (MARTINS, 2016 – p. 13)

A interpretação da realidade através da coleta de dados do homem simples é um dos 

meios de análise utilizados por muitas correntes da Sociologia. Ao interpretar tais materiais, 

os cientistas sociais buscam realizar um aprofundamento dos processos interativos vividos 

por esse homem comum, assim como a sua interpretação de mundo, de vida, confrontando 

tais processos com as estruturas sociais e históricas que iluminam e norteiam um 

desvendamento científico que muitas vezes estão distantes da compreensão do entrevistado.  

Considerar que a informação obtida pode estar, muitas vezes, contaminada pela presença do 

pesquisador, ou de pesquisadores anteriores a presença do mesmo, é necessário para entender

e recolher informações que não contenham ideias infiltradas e conceitos não pertencentes ao 

imaginário social da realidade pesquisada. 

Além do que, a cultura popular da imagem é uma cultura que considera lícita a 
transformação de certos momentos da vida e certas situações em imagem fotográfica 
que considera que outros momentos e situações devem ser interditados à invasão e à 
visão do fotógrafo e dos bisbilhoteiros em geral. [...] O sociólogo (e o antropólogo) 
que não observa essas regras, esses temores e essas proibições, tanto no ver quanto no 
fotografar, não só invade, mas também violenta o corpo coletivo invisível e, portanto 

4 Segundo José de Souza Martins “tais informações não vêm desprovidas de uma interpretação própria, ainda que 
interpretação de senso comum. Os sociólogos arrecadam sua principal matéria-prima num diálogo de 
conhecimentos, na conversação indagativa entre o conhecimento sociológico e o conhecimento de senso comum, 
entre o pesquisador e os sujeitos dos enigmas sociais que pedem ou comportam desvendamento científico”. 
(MARTINS, 2016 – p. 13)
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entre o pesquisador e os sujeitos dos enigmas sociais que pedem ou comportam desvendamento científico”. 
(MARTINS, 2016 – p. 13)

social, que nessas interdições se manifesta. E o faz, no geral, sem conhecer e dominar 
o código de visualidade dos fotografados. (MARTINS, 2016 – p. 16)

Em outras palavras, o fotógrafo que procura obter a qualquer custo a imagem que 

procura, ou o faz sem levar em consideração e conhecimento do código de visualidade dos 

fotografados, consegue levantar dados e materiais, mas materiais mutilados e que não 

possuem uma informação cultural correta das situações e espaços sociais ao qual pretende 

trabalhar. José de Souza Martins denomina esse tipo de pesquisador fotográfico como um 

paparazzo invasor, que triunfa ao conseguir uma fotografia, mas que no fim, “terá fotografado 

na pessoa do outro o que é, imaginariamente, sua própria pessoa, o seu ego num corpo alheio” 

(MARTINS, 2016 – p. 16). Sendo assim, a fotografia adquirida consistirá em um documento 

que registra a própria mentalidade do fotógrafo e não a realidade da pessoa fotografada.

Bourdieu, em suas pesquisas, demonstrou interesse profundo na utilização de 

fotografias populares e vernaculares. Ressalta também que elas são assimiladas como uma 

peça de afirmação, de valores, normas e instituições tradicionais. Ao se atentar ao uso de 

fotografias pelos populares, como no caso os camponeses, ela passa a documentar a força 

social existente na pré-modernidade visual, além de ser tomada na pesquisa sociológica, 

assim como pelo homem comum como um objeto que expressa mentalidades e perspectivas 

distintas, refletindo na fotografia e em sua composição vivências e experiências dessas 

classes sociais. (MARTINS, 2016 – p.  18)

Esse conhecimento popular, não raro desqualificado pela Sociologia clássica e por 
algumas correntes sociológicas que a sucederam, é o que engloba e situa o visual e, 
sobretudo, a fotografia no âmbito propriamente social. É, portanto, no terreno da 
ficção social e cotidiana, do conhecimento que da fotografia tem o seu usuário, o que 
usa a fotografia como instrumento de autoidentificação e de conhecimento de sua 
visualidade na sociedade em que vive, que se pode encontrar o material de referência 
para uma Sociologia da fotografia e da imagem no que se interpreta, e não simples e 
mecanicamente no que e vê. Nesse sentido é impensável uma Sociologia que tenha a 
imagem como objeto e referência, mas que não dialogue criticamente com o 
imaginário sociológico que prevaleceu e prevalece na definição dos temas e 
problemas dessa ciência.  (MARTINS, 2016 – p. 18)

Entretanto, algumas situações devem ser levadas em considerações, pois são 

condições de rupturas e interrupções das vidas cotidianas nos quais perdem-se o controle do 

cenário e dos atores envolvidos, como é o caso de guerra, tragédias e revoluções, por 

exemplo. Tais momentos possibilitam ao pesquisador uma observação sociológica que se 

atente ao método comparativo, que realize os panoramas e estudos sobre os ângulos de paz e 

calmaria versus o de guerra e conflitos. Possibilidades como essa, somadas a levantamentos 
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imagem como um documento social, dificuldades como insuficiência e limitações –

encontradas também no uso de documentos escritos – podem acontecer. 

Como enriquecem as próprias concepções do fotógrafo e do documentarista, se 
tivermos em conta que a composição fotográfica é também uma construção 
imaginária, expressão e momento do ato de conhecer a sociedade com recursos e 
horizontes próprios peculiares. Os chamados fotógrafos e documentaristas sociais são 
hoje produtores de conhecimento social, o que torna a fotografia e o documentário, 
praticamente, um campo auxiliar das ciências sociais. (MARTINS, 2016 – p. 11)

O contato com depoimentos, relatos, relatórios, testemunhas e memórias são pilares 

do trabalho sociológico, visto que não existe uma pesquisa do campo da Sociologia ou da 

Antropologia que não contemple a interação entre pesquisador e o objeto/populações 

estudadas.4 Essa interação propõe fundamento à análise e as interpretações que serão 

desenvolvidas. De acordo com José Martins, “é essa interpretação indissociável dos fatos 

narrados que oferece ao exame do sociólogo, como matéria-prima de sua Sociologia, uma 

modalidade de conhecimento que lhe pede, pois, que seja ela, antes de tudo, e também, 

sociologia do conhecimento de senso comum”. (MARTINS, 2016 – p. 13)

A interpretação da realidade através da coleta de dados do homem simples é um dos 

meios de análise utilizados por muitas correntes da Sociologia. Ao interpretar tais materiais, 

os cientistas sociais buscam realizar um aprofundamento dos processos interativos vividos 

por esse homem comum, assim como a sua interpretação de mundo, de vida, confrontando 

tais processos com as estruturas sociais e históricas que iluminam e norteiam um 

desvendamento científico que muitas vezes estão distantes da compreensão do entrevistado.  

Considerar que a informação obtida pode estar, muitas vezes, contaminada pela presença do 

pesquisador, ou de pesquisadores anteriores a presença do mesmo, é necessário para entender

e recolher informações que não contenham ideias infiltradas e conceitos não pertencentes ao 

imaginário social da realidade pesquisada. 

Além do que, a cultura popular da imagem é uma cultura que considera lícita a 
transformação de certos momentos da vida e certas situações em imagem fotográfica 
que considera que outros momentos e situações devem ser interditados à invasão e à 
visão do fotógrafo e dos bisbilhoteiros em geral. [...] O sociólogo (e o antropólogo) 
que não observa essas regras, esses temores e essas proibições, tanto no ver quanto no 
fotografar, não só invade, mas também violenta o corpo coletivo invisível e, portanto 

4 Segundo José de Souza Martins “tais informações não vêm desprovidas de uma interpretação própria, ainda que 
interpretação de senso comum. Os sociólogos arrecadam sua principal matéria-prima num diálogo de 
conhecimentos, na conversação indagativa entre o conhecimento sociológico e o conhecimento de senso comum, 
entre o pesquisador e os sujeitos dos enigmas sociais que pedem ou comportam desvendamento científico”. 
(MARTINS, 2016 – p. 13)

social, que nessas interdições se manifesta. E o faz, no geral, sem conhecer e dominar 
o código de visualidade dos fotografados. (MARTINS, 2016 – p. 16)

Em outras palavras, o fotógrafo que procura obter a qualquer custo a imagem que 

procura, ou o faz sem levar em consideração e conhecimento do código de visualidade dos 

fotografados, consegue levantar dados e materiais, mas materiais mutilados e que não 

possuem uma informação cultural correta das situações e espaços sociais ao qual pretende 

trabalhar. José de Souza Martins denomina esse tipo de pesquisador fotográfico como um 

paparazzo invasor, que triunfa ao conseguir uma fotografia, mas que no fim, “terá fotografado 

na pessoa do outro o que é, imaginariamente, sua própria pessoa, o seu ego num corpo alheio” 

(MARTINS, 2016 – p. 16). Sendo assim, a fotografia adquirida consistirá em um documento 

que registra a própria mentalidade do fotógrafo e não a realidade da pessoa fotografada.

Bourdieu, em suas pesquisas, demonstrou interesse profundo na utilização de 

fotografias populares e vernaculares. Ressalta também que elas são assimiladas como uma 

peça de afirmação, de valores, normas e instituições tradicionais. Ao se atentar ao uso de 

fotografias pelos populares, como no caso os camponeses, ela passa a documentar a força 

social existente na pré-modernidade visual, além de ser tomada na pesquisa sociológica, 

assim como pelo homem comum como um objeto que expressa mentalidades e perspectivas 

distintas, refletindo na fotografia e em sua composição vivências e experiências dessas 

classes sociais. (MARTINS, 2016 – p.  18)

Esse conhecimento popular, não raro desqualificado pela Sociologia clássica e por 
algumas correntes sociológicas que a sucederam, é o que engloba e situa o visual e, 
sobretudo, a fotografia no âmbito propriamente social. É, portanto, no terreno da 
ficção social e cotidiana, do conhecimento que da fotografia tem o seu usuário, o que 
usa a fotografia como instrumento de autoidentificação e de conhecimento de sua 
visualidade na sociedade em que vive, que se pode encontrar o material de referência 
para uma Sociologia da fotografia e da imagem no que se interpreta, e não simples e 
mecanicamente no que e vê. Nesse sentido é impensável uma Sociologia que tenha a 
imagem como objeto e referência, mas que não dialogue criticamente com o 
imaginário sociológico que prevaleceu e prevalece na definição dos temas e 
problemas dessa ciência.  (MARTINS, 2016 – p. 18)

Entretanto, algumas situações devem ser levadas em considerações, pois são 

condições de rupturas e interrupções das vidas cotidianas nos quais perdem-se o controle do 

cenário e dos atores envolvidos, como é o caso de guerra, tragédias e revoluções, por 

exemplo. Tais momentos possibilitam ao pesquisador uma observação sociológica que se 

atente ao método comparativo, que realize os panoramas e estudos sobre os ângulos de paz e 

calmaria versus o de guerra e conflitos. Possibilidades como essa, somadas a levantamentos 

históricos e antropológicos, permitem que as situações sejam averiguadas sem disfarces ou 

ângulos forçados, mostrando, na realidade, as condições humanas como elas se encontram 

de fato. Com isso, torna-se um desafio para o pesquisador procurar compreender o imaginário

documentado na fotografia feita pelo fotógrafo, assim como quem a fez, em quais momentos, 

circunstâncias, motivos, dias e horas, analisando assim todas as ocorrências e pontos que se 

interligam com a imagem e a compõem. 

Ao sociólogo da imagem fotográfica põe-se o fato adicional de que a fotografia não é 
apenas documento para ilustrar nem apenas dado para confirmar. Não é nem mesmo 
e tão somente instrumento para pesquisar. Ela é constitutiva da realidade 
contemporânea e, nesse sentido, é, de certo modo, objeto e também sujeito. São 
amplas e numerosas as situações em que a imagem fotográfica e suas variantes, no 
filme e no vídeo, antecipam ou mesmo substituem a própria pessoa na reprodução das 
relações sociais e até na inovação imaginária. A fotografia é uma das grandes 
expressões da desumanização do homem contemporâneo, sobretudo porque permitiu 
a separação cotidiana da pessoa em relação à sua imagem. (MARTINS, 2016 – p. 23)

A teorização da fotografia na Sociologia ainda passa por constantes controvérsias 

construtivas que fazem menção à qualidade do trabalho fotográfico, da análise sociológica e 

os limites com os quais se deparam. “Quanto mais complexa se torna a sociedade, menos 

provável é que tais pressupostos tenham a devida consistência e a necessária amplitude”. 

(MARTINS, 2016 – p. 28) Sendo então imprescindível que a análise leve em consideração 

os processos e estruturas dessa sociedade. Martins (2006 – p. 28) acredita que aquilo que o 

fotógrafo registra, não é apenas o que está presente naquele momento, mas abre um leque 

para coisas que não são visíveis mas que fazem parte do acontecimento, do que está sendo 

retratado. Nesse ponto, a fotografia também tem o papel de agente revelador do que está 

ausente, dando credibilidade e visibilidade a algo incerto e que pode muitas vezes ser 

considerado irreal ou fictício. Com isso, “a fotografia aprisiona e mata o fotografado, pessoas 

e coisas. E ao mesmo tempo torna-se coisa viva nos usos substitutivos que adquire”. 

(MARTINS, 2016 – p. 29) A partir desse ponto de vista, Martins teoriza que a contradição 

existente na fotografia entre verdade e ilusão possibilita uma leitura sociológica, no entanto, 

referências teóricas apropriadas são fundamentais para que o aprofundamento realizado não 

se torne uma vazia ilustração.

Ainda procurando seu lugar na sociedade contemporânea, a fotografia tem, a muito 

tempo, sendo vista como algo popular e com facilidade de acesso, podendo até ser agregada 

a ela uma diversidade de funções relacionadas a arte, lazer ou puramente para a memória. Da 

mesma maneira, este objeto também procura por seu lugar do campo sociológico, seja como 

um meio de expressar o imaginário da sociedade, seja como um meio da própria Sociologia 
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históricos e antropológicos, permitem que as situações sejam averiguadas sem disfarces ou 

ângulos forçados, mostrando, na realidade, as condições humanas como elas se encontram 

de fato. Com isso, torna-se um desafio para o pesquisador procurar compreender o imaginário

documentado na fotografia feita pelo fotógrafo, assim como quem a fez, em quais momentos, 

circunstâncias, motivos, dias e horas, analisando assim todas as ocorrências e pontos que se 

interligam com a imagem e a compõem. 

Ao sociólogo da imagem fotográfica põe-se o fato adicional de que a fotografia não é 
apenas documento para ilustrar nem apenas dado para confirmar. Não é nem mesmo 
e tão somente instrumento para pesquisar. Ela é constitutiva da realidade 
contemporânea e, nesse sentido, é, de certo modo, objeto e também sujeito. São 
amplas e numerosas as situações em que a imagem fotográfica e suas variantes, no 
filme e no vídeo, antecipam ou mesmo substituem a própria pessoa na reprodução das 
relações sociais e até na inovação imaginária. A fotografia é uma das grandes 
expressões da desumanização do homem contemporâneo, sobretudo porque permitiu 
a separação cotidiana da pessoa em relação à sua imagem. (MARTINS, 2016 – p. 23)

A teorização da fotografia na Sociologia ainda passa por constantes controvérsias 

construtivas que fazem menção à qualidade do trabalho fotográfico, da análise sociológica e 

os limites com os quais se deparam. “Quanto mais complexa se torna a sociedade, menos 

provável é que tais pressupostos tenham a devida consistência e a necessária amplitude”. 

(MARTINS, 2016 – p. 28) Sendo então imprescindível que a análise leve em consideração 

os processos e estruturas dessa sociedade. Martins (2006 – p. 28) acredita que aquilo que o 

fotógrafo registra, não é apenas o que está presente naquele momento, mas abre um leque 

para coisas que não são visíveis mas que fazem parte do acontecimento, do que está sendo 

retratado. Nesse ponto, a fotografia também tem o papel de agente revelador do que está 

ausente, dando credibilidade e visibilidade a algo incerto e que pode muitas vezes ser 

considerado irreal ou fictício. Com isso, “a fotografia aprisiona e mata o fotografado, pessoas 

e coisas. E ao mesmo tempo torna-se coisa viva nos usos substitutivos que adquire”. 

(MARTINS, 2016 – p. 29) A partir desse ponto de vista, Martins teoriza que a contradição 

existente na fotografia entre verdade e ilusão possibilita uma leitura sociológica, no entanto, 

referências teóricas apropriadas são fundamentais para que o aprofundamento realizado não 

se torne uma vazia ilustração.

Ainda procurando seu lugar na sociedade contemporânea, a fotografia tem, a muito 

tempo, sendo vista como algo popular e com facilidade de acesso, podendo até ser agregada 

a ela uma diversidade de funções relacionadas a arte, lazer ou puramente para a memória. Da 

mesma maneira, este objeto também procura por seu lugar do campo sociológico, seja como 

um meio de expressar o imaginário da sociedade, seja como um meio da própria Sociologia 

compreendê-la. (MARTINS, 2016 – p. 33). Todavia, a cada ano tem se tornado mais evidente 

a sua utilidade como um recurso nas pesquisas das Ciências Sociais. Ressalta-se que a 

fotografia deve ser utilizada como um recurso, porém, ela ainda não se encaixa como um 

promissor campo na metodologia sociológica visto que é leviano afirmar que a “câmera 

fotográfica possa ser considerada uma máquina de produção de informações sociológicas 

sem erros nem tergiversações”. (MARTINS, 2016 – p. 36)

Neste sentido, a fotografia é um dos componentes do funcionamento desta sociedade 
intensamente visual e intensamente dependente da imagem. Mas, obviamente, não é 
ela o melhor retrato da sociedade. É nessa perspectiva que se pode encontrar o elo 
entre a cotidianidade e a fotografia, a fotografia como representação social e memória 
do fragmentário, que é o modo próprio de ser da sociedade contemporânea. Mesmo 
que tenha tido uma origem difusa e funções inespecíficas, a fotografia vai se 
definindo, no contemporâneo, como suporte da necessidade de vínculos entre os 
momentos desencontrados do todo impossível, como documento da tensão entre 
ocultação e revelação, tão característica da cotidianidade. (MARTINS,2016 – p. 36)

Martins (2016) nega o ponto de vista de alguns teóricos que dizem que a imagem 

congela um momento do processo social, pelo contrário, ele acredita que a mesma atua como 

um meio de entrosamento dinâmico neste processo da sociedade, a qual está sendo retratada. 

A imagem fotográfica torna-se, então, necessária como um apontamento da memória. 5 Um 

recurso que une fragmentos visuais e que permitem enriquecer a interpretação dos cotidianos 

e das vivências em sociedade. “Mesmo quando não temos uma fotografia para cada situação,

o imaginário cria a imagem em nós e para nós. De certo modo, em boa parte, hoje,

pensamentos fotograficamente”. (MARTINS, 2016- p. 43)

A utilização da fotografia como um meio de comunicação e consequentemente como 

um objeto do campo de pesquisa sociológico permite que se apreendam sentidos, suscitados 

pela mesma, que não se tornariam possível com a sua ausência. A imagem presentifica –

trazendo forma, intenção e sentido – a um discurso que legitima e posterga para o futuro. 

Desconstruir tais imagens como um paradigma de processo documental na pesquisa 

sociológica e associando-as a realidade existente em determinado lugar – o momento que 

está sendo vivido – pode, por exemplo – permitir que se desfaça qualquer tipo de manipulação 

5 Martins defende a “fotografia vista como conjunto narrativo de histórias, e não como mero fragmento imagético, 
se propõe como memória dos dilaceramentos, das rupturas, dos abismos e distanciamentos, como recordação do 
impossível, do que não ficou e não retornará. Memórias das perdas. Memórias desejada e indesejada. Memória do 
que opõe a sociedade moderna à sociedade tradicional, memória do comunitário que não dura, que não permanece. 
Memória de uma sociedade de rupturas, e não de coesões e permanências. Memória de uma sociedade de perdas 
sociais contínuas e constitutivas, de uma sociedade que precisa ser recriada todos os dias, de uma sociedade mais 
de estranhamentos do que de afetos. (MARTINS – 2016 – p. 45)
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históricos e antropológicos, permitem que as situações sejam averiguadas sem disfarces ou 

ângulos forçados, mostrando, na realidade, as condições humanas como elas se encontram 

de fato. Com isso, torna-se um desafio para o pesquisador procurar compreender o imaginário

documentado na fotografia feita pelo fotógrafo, assim como quem a fez, em quais momentos, 

circunstâncias, motivos, dias e horas, analisando assim todas as ocorrências e pontos que se 

interligam com a imagem e a compõem. 

Ao sociólogo da imagem fotográfica põe-se o fato adicional de que a fotografia não é 
apenas documento para ilustrar nem apenas dado para confirmar. Não é nem mesmo 
e tão somente instrumento para pesquisar. Ela é constitutiva da realidade 
contemporânea e, nesse sentido, é, de certo modo, objeto e também sujeito. São 
amplas e numerosas as situações em que a imagem fotográfica e suas variantes, no 
filme e no vídeo, antecipam ou mesmo substituem a própria pessoa na reprodução das 
relações sociais e até na inovação imaginária. A fotografia é uma das grandes 
expressões da desumanização do homem contemporâneo, sobretudo porque permitiu 
a separação cotidiana da pessoa em relação à sua imagem. (MARTINS, 2016 – p. 23)

A teorização da fotografia na Sociologia ainda passa por constantes controvérsias 

construtivas que fazem menção à qualidade do trabalho fotográfico, da análise sociológica e 

os limites com os quais se deparam. “Quanto mais complexa se torna a sociedade, menos 

provável é que tais pressupostos tenham a devida consistência e a necessária amplitude”. 

(MARTINS, 2016 – p. 28) Sendo então imprescindível que a análise leve em consideração 

os processos e estruturas dessa sociedade. Martins (2006 – p. 28) acredita que aquilo que o 

fotógrafo registra, não é apenas o que está presente naquele momento, mas abre um leque 

para coisas que não são visíveis mas que fazem parte do acontecimento, do que está sendo 

retratado. Nesse ponto, a fotografia também tem o papel de agente revelador do que está 

ausente, dando credibilidade e visibilidade a algo incerto e que pode muitas vezes ser 

considerado irreal ou fictício. Com isso, “a fotografia aprisiona e mata o fotografado, pessoas 

e coisas. E ao mesmo tempo torna-se coisa viva nos usos substitutivos que adquire”. 

(MARTINS, 2016 – p. 29) A partir desse ponto de vista, Martins teoriza que a contradição 

existente na fotografia entre verdade e ilusão possibilita uma leitura sociológica, no entanto, 

referências teóricas apropriadas são fundamentais para que o aprofundamento realizado não 

se torne uma vazia ilustração.

Ainda procurando seu lugar na sociedade contemporânea, a fotografia tem, a muito 

tempo, sendo vista como algo popular e com facilidade de acesso, podendo até ser agregada 

a ela uma diversidade de funções relacionadas a arte, lazer ou puramente para a memória. Da 

mesma maneira, este objeto também procura por seu lugar do campo sociológico, seja como 

um meio de expressar o imaginário da sociedade, seja como um meio da própria Sociologia 

compreendê-la. (MARTINS, 2016 – p. 33). Todavia, a cada ano tem se tornado mais evidente 

a sua utilidade como um recurso nas pesquisas das Ciências Sociais. Ressalta-se que a 

fotografia deve ser utilizada como um recurso, porém, ela ainda não se encaixa como um 

promissor campo na metodologia sociológica visto que é leviano afirmar que a “câmera 

fotográfica possa ser considerada uma máquina de produção de informações sociológicas 

sem erros nem tergiversações”. (MARTINS, 2016 – p. 36)

Neste sentido, a fotografia é um dos componentes do funcionamento desta sociedade 
intensamente visual e intensamente dependente da imagem. Mas, obviamente, não é 
ela o melhor retrato da sociedade. É nessa perspectiva que se pode encontrar o elo 
entre a cotidianidade e a fotografia, a fotografia como representação social e memória 
do fragmentário, que é o modo próprio de ser da sociedade contemporânea. Mesmo 
que tenha tido uma origem difusa e funções inespecíficas, a fotografia vai se 
definindo, no contemporâneo, como suporte da necessidade de vínculos entre os 
momentos desencontrados do todo impossível, como documento da tensão entre 
ocultação e revelação, tão característica da cotidianidade. (MARTINS,2016 – p. 36)

Martins (2016) nega o ponto de vista de alguns teóricos que dizem que a imagem 

congela um momento do processo social, pelo contrário, ele acredita que a mesma atua como 

um meio de entrosamento dinâmico neste processo da sociedade, a qual está sendo retratada. 

A imagem fotográfica torna-se, então, necessária como um apontamento da memória. 5 Um 

recurso que une fragmentos visuais e que permitem enriquecer a interpretação dos cotidianos 

e das vivências em sociedade. “Mesmo quando não temos uma fotografia para cada situação,

o imaginário cria a imagem em nós e para nós. De certo modo, em boa parte, hoje,

pensamentos fotograficamente”. (MARTINS, 2016- p. 43)

A utilização da fotografia como um meio de comunicação e consequentemente como 

um objeto do campo de pesquisa sociológico permite que se apreendam sentidos, suscitados 

pela mesma, que não se tornariam possível com a sua ausência. A imagem presentifica –

trazendo forma, intenção e sentido – a um discurso que legitima e posterga para o futuro. 

Desconstruir tais imagens como um paradigma de processo documental na pesquisa 

sociológica e associando-as a realidade existente em determinado lugar – o momento que 

está sendo vivido – pode, por exemplo – permitir que se desfaça qualquer tipo de manipulação 

5 Martins defende a “fotografia vista como conjunto narrativo de histórias, e não como mero fragmento imagético, 
se propõe como memória dos dilaceramentos, das rupturas, dos abismos e distanciamentos, como recordação do 
impossível, do que não ficou e não retornará. Memórias das perdas. Memórias desejada e indesejada. Memória do 
que opõe a sociedade moderna à sociedade tradicional, memória do comunitário que não dura, que não permanece. 
Memória de uma sociedade de rupturas, e não de coesões e permanências. Memória de uma sociedade de perdas 
sociais contínuas e constitutivas, de uma sociedade que precisa ser recriada todos os dias, de uma sociedade mais 
de estranhamentos do que de afetos. (MARTINS – 2016 – p. 45)

ideológica à qual ela foi submetida. Todavia, o trabalho do sociólogo é fundamental neste 

momento. 

Não se trata aqui de uma diferença de ponto de vista, apenas. É uma diferença de 
situação. O fotógrafo acena e os homens no bar supõem que estão colocados dentro 
de uma fotografia, mas é o fotógrafo que se desloca para dentro da imagem, de modo 
que todo o seu entorno imiscua-se nela. Ao pôr-se dentro do instante, levando consigo 
signos, reflexos, a imagem não é transitória, mas transicional – imagem confusa, 
desindividualizante, perdida de si como imagem do outro. (LISSOVSKY, 2006 – p. 
190)

Para Martins (2016), quando o sociólogo se preocupa em trabalhar com a imagem 

transformando-a em um conjunto narrativo de histórias, ele se preocupa também em diminuir 

possíveis distanciamentos, perdas e abismos, restabelecendo a memória de uma sociedade 

até então habituada a perdas sociais não só contínuas, mas constitutivas e que necessita ser 

criada todos os dias, permitindo assim uma visão destinada a compreender realmente o 

mundo externo e as suas facetas. (MARTINS, 2016 – p. 45)

O antropólogo e o sociólogo sempre dirão que querem fotografar as pessoas em 
situações em que aparecem como elas são verdadeiramente. Mas as pessoas podem 
dizer, com razão, que seu verdadeiro modo de ser está naquilo que querem ser e acham 
que são, e não naquilo que o pesquisador acha que é sua autêntica verdade. A fantasia 
é um dado fundante da identidade, mesmo que dela não existam evidências factuais. 
As pessoas são o que imaginam ser e o que querem que os outros pensem que são. 
Nossos processos interativos são, também, técnicas para dar vida e realidade à ficção 
que nos move na sociedade. Dos sentidos, a visão é o mais interativo, pois o ver é, 
geralmente, recíproco, aquele em que o outro vê interfere no que nele vejo. 
(MARTINS, 2016 – p. 19)

Com isso, a fotografia deve ser vista como um método que enriquece 

quantitativamente a investigação sociológica. Martins 92016) afirma ainda que se existe em 

algum momento um sentido, sociologicamente falando, da vida, ela encontra sua evidência 

na fotografia e em sua dimensão estética. (MARTINS, 2016 – p. 61) “A estética fotográfica 

propõe uma perspectiva crítica sociologicamente desafiadora ao registro fotográfico 

documental, ao expor suas insuficiências e sua cinzenta banalidade” (MARTINS, 2016 – p.

62) Sendo assim, cabe ao sociólogo esgotar suas funções cognitivas desafiando seu modo de

ver, que vai além do simples ato de olhar uma imagem, ou até mesmo fazê-la.

3. CONCLUSÃO
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3. CONCLUSÃO

Segundo Entler (2008) a memória humana é algo falho e muitas vezes imprecisa, 

sendo assim, a fotografia tem, como um de seus vários papéis, preencher as lacunas e atuarem 

como meios de preservar momentos, garantindo-lhe confiança. 6Para ele “nós a guardamos e 

catalogamos na esperança de que um dia ela possa entregar efetivamente aquilo que tem a

dizer”.(ENTLER, 2008 – p. 7). Para a imagem não deve ser creditado apenas o título de 

resposta para se avaliar e interrogar o passado, mas também deve ser vista como um elemento 

que o move e o torna possível mensurar. O seu processo de análise ideal deve visar resgatar 

a singularidade de seus fragmentos, estes sim, ao analisado, se tornam mais fortes que os 

métodos buscados, dando-lhes um sentido abstrato.

O passado não é algo resolvido, pronto para ser recuperado por uma fotografia bem 
feita e um olhar bem instrumentalizado. Apesar disso, a fotografia nos convida sempre 
a encontrar o vínculo com uma realidade que a originou, mesmo que pouco tenha a 
dizer sobre ela (apenas que “isso foi”). Mas o pouco que diz, diz intensamente. 
Portanto, todas essas dúvidas não pretendem afirmar um caráter absolutamente 
ficcional da imagem, mas dar uma medida mais honesta ao seu realismo. (ENTLER, 
2008 – p. 9)

Com isso, busca-se afirmar que as imagens possibilitam uma itinerância, conectando 

fatos que podem ser testemunhados em lugares e tempos diferentes – e muitas vezes distantes 

– no mundo e que permitem que ocorram distintas interações. Se permitida a vinculação da

fotografia à algo, seria a de sua migração do que era apenas útil, para o território da cultura

e da arte. No campo de pesquisa sociológica, das teorizações e dos textos, ela ainda pode ser 

considerada um objeto novo e de reconhecimento cultural recente – contemporâneo. Talvez 

por conta disso, as fotografias ainda se encontram, muitas vezes, ignoradas e inexploradas ou

julgadas.

Por ter motivado discursos desenvoltos e de generalidades distintas, a fotografia 

conseguiu – tardiamente- se fazer presente nas metodologias e pesquisas que traçam novas 

direções, que buscam novas e ferramentas de embasamento teórico e que evitam assim, que 

ela se torne um vácuo de ideias. 

A fotografia é, antes de tudo, uma categoria da qual se devem extrair as leis gerais –
não consiste nem em um conjunto de práticas, variáveis segundo suas determinações 
particulares, nem em um corpus de obras singulares. Essa recusa das singularidades e 

6 Complementando, Martins afirma que “o recurso à chamada história oral não é imune a essas distorções, em 
narrativas em que não há como refazer a história vivida senão fazendo de conta que o que é impressionista é o 
preciso registro do ocorrido. A maior parte das imagens cotidianas que retemos na memória é imprecisa, fruto da 
visão fugaz. São manchas e borrões que desenham formas informes e cores e cenários do nosso viver diário. Não 
é raro que a fotografia seja o socorro das memórias frágeis, nas tentativas de reconstruir e narrar coisas do passado, 
depois de decorrido muito tempo”. (MARTINS, 2016 – p. 165) 
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dos contextos, essa atenção exclusiva para com a essência, traz como consequência 
reduzir “a” fotografia ao funcionamento elementar de seu dispositivo, à sua mera 
expressão de impressão luminosa, de índice, de mecanismo de registro. Assim, a 
fotografia tem seu paradigma construído a partir do grau zero, do seu princípio 
técnico, muitas vezes confundido com um simples automatismo. (ROUILLÉ, 2009 –
18)

Dentro das Ciências Sociais, o uso da imagem como um instrumento de informação 

deve estar vinculada a precisões e limites que as tornem verdadeiramente analisáveis. Ela 

deverá ser usada muito mais que um documento, mas como uma representação da estrutura 

social daquilo que procura retratar. No entanto, as mesmas Ciências Sociais que se 

propuseram a incorporar a fotografia ao seus interesses de pesquisa científica, ainda não 

superaram a perspectiva dela como um elemento apenas de objeto, documento. Martins 

(2016) crítica que em muitas ocasiões ela ainda é destituída e utilizada como mero 

complemento, seja de questionário, formulário, uma entrevista ou um levantamento realizado 

em diário de campo. “No entanto, toda fotografia contém um ver a mais, já que nenhum 

fotógrafo, mesmo o amador da fotografia ingênua, é passivo copista do que está 

fotografando”. (MARTINS, 2016 – p. 154)

A imagem se tornou um aspecto de contrafação humana e uma análise sociológica 

que não a tome como algo a se considerar perde em relevância de informações que integram 

as relações sociais. É essencial utilizar-se da fotografia e em uma primeira percepção analisar 

sua composição: se é de cunho profissional ou popular, se contém qualquer presença de 

conteúdos impressionistas que serão importantíssimos para sua interpretação sociológica.

A análise sociológica e antropológica de uma fotografia não deve se valer apenas das 

variadas leituras possíveis, visto que a intenção documental ao realizar determinada captura 

fotográfica pode anular ou até mesmo mutilar seu real significado. Isso pode ocorrer quando 

o sociólogo, ao fotografar uma determinada realidade, a define como simples objeto de

documentação. Por exemplo, ao fotografar determinada cidade histórica, “o modo de 

fotografar pede menos atenção a paredes, portas e monumentos e mais atenção a uma 

composição que de algum modo já está proposta naquilo que se fotografa”. (MARTINS, 2016 

– p. 170)

As fotografias constituem, no fundo, imagens de uma realidade social cuja 
compreensão depende de informações que não estão nelas expressamente contidas, 
para que aquilo que contêm possa ser compreendido de maneira apropriada e para que 
o conjunto da foto possa dizer alguma coisa sociológica e antropologicamente. É na
tensão do ponto, como ponto de impacto visual, e a coadjuvação dos componentes
complementares da imagem, residuais e imprecisos, que se pode fazer a leitura não só
da imagem, mas do imaginado que a situa e define. (MARTINS, 2016 – p. 173)
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da imagem, mas do imaginado que a situa e define. (MARTINS, 2016 – p. 173)

Em suma, enganam-se os estudiosos das Ciências Sociais que acreditam que a 

fotografia diz menos do que eles gostariam que ela lhe dissesse. Sendo essencial a ele, como 

pesquisador, a capacidade de decompor os seus detalhes e significados. Ela nos possibilita 

entender diferentes valores, regras e até mesmo concepções que existem nas diferentes 

sociedades. É uma sociedade invisível que se apresenta ali, aos seus olhos, sendo capaz até 

mesmo de auxiliar o pesquisador sociológico em seus variados desafios teóricos. Com isso, 

a fotografia deve ser reconhecida como um documento capaz de entender e compreender o 

imaginário social e não apenas como um objeto que retrata fatos sociais. (MARTINS, 2016 

– p. 174)
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A PESQUISA DA PESQUISA: A ANÁLISE DO FILME DOGVILLE E SUAS 

INTERPRETAÇÕES MORAIS1

Cintia Moleta2

RESUMO 

A fim de realizar uma pesquisa da pesquisa, o propósito desse artigo foi mapear publicações - 
dentre teses, dissertações, monografias e artigos científicos -, que envolvam o seguinte problema de 
pesquisa: como se constroem os deslizamentos de sentidos na constituição do discurso sobre a 
moral do filme Dogville? Para tanto buscamos, em diferentes bases de dados, trabalhos publicados 
no país a partir de 2003, que se relacionem ao nosso objeto de pesquisa e operadores teóricos. Os 
resultados foram divididos em dois tópicos: a)comunicação, cinema, moral e Nietzsche e b)Dogville
e análise do discurso. Observamos, com essa pesquisa, uma quantidade elevada de propostas de 
análise do filme em questão, muitas das quais perpassam o tema da moral, mas nenhuma que o 
utiliza com um viés analítico pelas considerações nietzschianas. Ainda, nenhum dos trabalhos 
encontrados empregou como abordagem teórico-metodológica a análise do discurso francesa, fato 
que nos propicia uma lacuna a ser preenchida. 

Palavras-chave: pesquisa da pesquisa; Dogville; análise do discurso; Nietzsche; moral. 

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa científica envolve o pesquisador em várias etapas de construção, muitas 

imprescindíveis para seu encaminhamento. O propósito é analisar e estabelecer respostas para o 

problema inicial, o qual deve nortear todo o trabalho. Uma dessas etapas constitui-se em observar, 

com olhar crítico, outros estudos que relacionam-se com o seu, seja por via do objeto ou das bases 

teórico-metodológicas, de forma a iluminar o percurso da pesquisa. Buscar, portanto, o que já foi 

produzido, mesmo que em distintas áreas do conhecimento, pode revelar outro olhar para o trabalho 

permitindo a revisão e reavaliação do caminho proposto pelo pesquisador. 

Assim, a pesquisa da pesquisa, também denominada pesquisas do estado da arte, servem a 

esse propósito. Conforme Bonin (2006, p.31), o estado da arte "é literalmente o revisitar, 

interessado e reflexivo, as pesquisas já realizadas sobre o tema/problema a ser investigado ou 

próximas a ele (...) pela ótica do que essas pesquisas podem oferecer para a construção do projeto". 

É, dessa forma, uma etapa essencial ao estudo, por seu caráter crítico enquanto verificação e análise 

do que já foi publicado. 

Considerando o exposto, o intuito desse artigo é revisitar trabalhos que auxiliem na 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.

2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFPR. cintiamoleta@gmail.com
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construção da nossa dissertação para o programa de mestrado em comunicação da UFPR, que visa 

responder como se constroem os deslizamentos de sentidos na constituição do discurso sobre a 

moral do filme Dogville. Nessa perspectiva, o objeto é o filme Dogville, de 2003, pertencente a uma 

trilogia não finalizada, denominada EUA Terra de Oportunidades. O longa-metragem possibilita, 

devido a sua construção narrativa, uma interpretação pelo viés da moral e dos valores presentes no 

comportamento dos habitantes da cidade que se passa a história e que dá nome ao filme. 

Ao consultar os trabalhos produzidos no Brasil correlacionados a nosso projeto, o objetivo é 

desconstruir o caminho trilhado por pesquisadores a fim de entender o percurso teórico-

metodológico que os levou até os resultados obtidos. Como considera Maldonado (2003) é preciso 

problematizar os argumentos teóricos dessas pesquisas, estudando-as com respeito e com senso 

crítico, para assim reformular as questões e relacioná-las com outras vertentes conceituais. Focando 

nisso, o percurso aqui foi buscar esses trabalhos em bancos de teses e dissertações, bem como em 

plataformas de trabalhos científicos. As bases de pesquisa foram a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações - BDTD3, o Banco de Teses e Dissertações da Capes4, o Scielo5 e o Google

Acadêmico6, incluindo ainda alguns artigos que tomamos conhecimento por meio de disciplinas

cursadas no Programa de Pós-Graduação. A pesquisa terá foco nos trabalhos publicados a partir de 

2003, ano que Dogville foi lançado. 

Assim, tendo em vista a área de atuação do projeto e as teorias e metodologias pretendidas,

alguns termos e expressões são essenciais na pesquisa por essas produções. São eles: 

 Comunicação, cinema e moral

 Cinema e Nietzsche

 Dogville

 Dogville e moral

 Análise do discurso e cinema

Esses termos de busca, visando filtrar e organizar os resultados, foram relacionados em dois

principais tópicos de pesquisa. O primeiro envolve os operadores teóricos da nossa proposta e a área 

do conhecimento em que se situa, e foi assim dividido por trazer resultados que nos auxiliam a 

pensar a pesquisa de maneira geral: comunicação, cinema, Nietzsche e moral. Já o segundo tópico, 

visando selecionar as produções que se relacionam diretamente a nosso objeto, contempla os 

trabalhos que tratam sobre o filme Dogville. No entanto, por nenhum dos estudos abordados 

3 http://bdtd.ibict.br/
4 http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses
5 http://www.scielo.org
6 https://scholar.google.com.br

308 



A PESQUISA DA PESQUISA: A ANÁLISE DO FILME DOGVILLE E SUAS 

INTERPRETAÇÕES MORAIS1

Cintia Moleta2

RESUMO 

A fim de realizar uma pesquisa da pesquisa, o propósito desse artigo foi mapear publicações - 
dentre teses, dissertações, monografias e artigos científicos -, que envolvam o seguinte problema de 
pesquisa: como se constroem os deslizamentos de sentidos na constituição do discurso sobre a 
moral do filme Dogville? Para tanto buscamos, em diferentes bases de dados, trabalhos publicados 
no país a partir de 2003, que se relacionem ao nosso objeto de pesquisa e operadores teóricos. Os 
resultados foram divididos em dois tópicos: a)comunicação, cinema, moral e Nietzsche e b)Dogville
e análise do discurso. Observamos, com essa pesquisa, uma quantidade elevada de propostas de 
análise do filme em questão, muitas das quais perpassam o tema da moral, mas nenhuma que o 
utiliza com um viés analítico pelas considerações nietzschianas. Ainda, nenhum dos trabalhos 
encontrados empregou como abordagem teórico-metodológica a análise do discurso francesa, fato 
que nos propicia uma lacuna a ser preenchida. 

Palavras-chave: pesquisa da pesquisa; Dogville; análise do discurso; Nietzsche; moral. 

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa científica envolve o pesquisador em várias etapas de construção, muitas 

imprescindíveis para seu encaminhamento. O propósito é analisar e estabelecer respostas para o 

problema inicial, o qual deve nortear todo o trabalho. Uma dessas etapas constitui-se em observar, 

com olhar crítico, outros estudos que relacionam-se com o seu, seja por via do objeto ou das bases 

teórico-metodológicas, de forma a iluminar o percurso da pesquisa. Buscar, portanto, o que já foi 

produzido, mesmo que em distintas áreas do conhecimento, pode revelar outro olhar para o trabalho 

permitindo a revisão e reavaliação do caminho proposto pelo pesquisador. 

Assim, a pesquisa da pesquisa, também denominada pesquisas do estado da arte, servem a 

esse propósito. Conforme Bonin (2006, p.31), o estado da arte "é literalmente o revisitar, 

interessado e reflexivo, as pesquisas já realizadas sobre o tema/problema a ser investigado ou 

próximas a ele (...) pela ótica do que essas pesquisas podem oferecer para a construção do projeto". 

É, dessa forma, uma etapa essencial ao estudo, por seu caráter crítico enquanto verificação e análise 

do que já foi publicado. 

Considerando o exposto, o intuito desse artigo é revisitar trabalhos que auxiliem na 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.

2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFPR. cintiamoleta@gmail.com

construção da nossa dissertação para o programa de mestrado em comunicação da UFPR, que visa 

responder como se constroem os deslizamentos de sentidos na constituição do discurso sobre a 

moral do filme Dogville. Nessa perspectiva, o objeto é o filme Dogville, de 2003, pertencente a uma 

trilogia não finalizada, denominada EUA Terra de Oportunidades. O longa-metragem possibilita, 

devido a sua construção narrativa, uma interpretação pelo viés da moral e dos valores presentes no 

comportamento dos habitantes da cidade que se passa a história e que dá nome ao filme. 

Ao consultar os trabalhos produzidos no Brasil correlacionados a nosso projeto, o objetivo é 

desconstruir o caminho trilhado por pesquisadores a fim de entender o percurso teórico-

metodológico que os levou até os resultados obtidos. Como considera Maldonado (2003) é preciso 

problematizar os argumentos teóricos dessas pesquisas, estudando-as com respeito e com senso 

crítico, para assim reformular as questões e relacioná-las com outras vertentes conceituais. Focando 

nisso, o percurso aqui foi buscar esses trabalhos em bancos de teses e dissertações, bem como em 

plataformas de trabalhos científicos. As bases de pesquisa foram a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações - BDTD3, o Banco de Teses e Dissertações da Capes4, o Scielo5 e o Google

Acadêmico6, incluindo ainda alguns artigos que tomamos conhecimento por meio de disciplinas

cursadas no Programa de Pós-Graduação. A pesquisa terá foco nos trabalhos publicados a partir de 

2003, ano que Dogville foi lançado. 

Assim, tendo em vista a área de atuação do projeto e as teorias e metodologias pretendidas,

alguns termos e expressões são essenciais na pesquisa por essas produções. São eles: 

 Comunicação, cinema e moral

 Cinema e Nietzsche

 Dogville

 Dogville e moral

 Análise do discurso e cinema

Esses termos de busca, visando filtrar e organizar os resultados, foram relacionados em dois

principais tópicos de pesquisa. O primeiro envolve os operadores teóricos da nossa proposta e a área 

do conhecimento em que se situa, e foi assim dividido por trazer resultados que nos auxiliam a 

pensar a pesquisa de maneira geral: comunicação, cinema, Nietzsche e moral. Já o segundo tópico, 

visando selecionar as produções que se relacionam diretamente a nosso objeto, contempla os 

trabalhos que tratam sobre o filme Dogville. No entanto, por nenhum dos estudos abordados 

3 http://bdtd.ibict.br/
4 http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses
5 http://www.scielo.org
6 https://scholar.google.com.br

coincidir com a nossa perspectiva teórico-metodológica, um subtópico foi adicionado, visando 

contemplar algumas produções sobre a análise do discurso aplicada ao cinema. 

Sabe-se, no entanto, que mesmo com uma dedicada consulta a esses elementos da pesquisa, 

é inviável o levantamento de todos os trabalhos já desenvolvidos, bem como a abordagem de todos 

nesse artigo. Por isso foram considerados aqueles que mais tinham vínculo com nosso projeto e que 

melhor poderiam contribuir para o delineamento do estudo.

1.1 AS DESORDENS MORAIS DE DOGVILLE 

Nosso objeto de pesquisa na dissertação é o filme Dogville, do diretor Lars von Trier, uma 

obra polêmica e desafiadora, que, por meio de suas rupturas com um cinema hegemônico, coloca 

em cheque o realismo hollywoodiano. Ao contar a história de uma fictícia cidade homônima ao 

filme, a narrativa nos apresenta Grace, uma personagem que, ao fugir de gângsteres que a 

perseguem, pede abrigo aos moradores da cidade, os quais passam a aproveitar-se de sua situação, 

explorando-a de todas as maneiras. 

Perpassa ao filme o discurso sobre a moral, instituído no modo de vida, nas ações e diálogos 

dos personagens. Para tanto, o objetivo da nossa dissertação é identificar no filme os deslizamentos 

de sentido que o constituam nesse discurso sobre a moral, utilizando as considerações e críticas do 

filósofo Nietzsche, aliadas a seus conceitos sobre ressentimento e culpa. A abordagem 

metodológica será construída pela análise do discurso de linha francesa, que possibilita buscar um 

sentido na obra ao aplicar os conceitos de formação discursiva e formação ideológica, formação 

imaginária e posição-sujeito.  

Para tanto, o corpus da pesquisa dissertativa será selecionado ao se perceber os diálogos e 

ações dos personagens que indiquem na obra sua condição moral, seja pelas regras que se 

submetem ou mencionam seguir, ou pelas transgressões a elas. Esse viés permite, além da busca 

pelo sentido na obra, reiterar o cinema como um objeto de comunicação fundamental na formação 

social, principalmente pela identificação dos sujeitos com a história e pela possibilidade de 

interpretação e significação que um filme crítico e provocador como Dogville propõe a seu público. 

Buscar, portanto, produções que se aproximem à nossa proposta permitirá enriquecer o olhar 

à obra pelas interpretações já realizadas e também delinear o caminho a ser traçado a partir da 

desconstrução desses trabalhos. Dessa forma, o próximo tópico de pesquisa aqui constituído remete 

aos operadores teóricos que circundam o objeto. 
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2. COMUNICAÇÃO, CINEMA,  MORAL E NIETZSCHE

Como um produto audiovisual fundamental na história da humanidade, o cinema usa da 

realidade e da fantasia para entreter, ensinar e mexer com as emoções de seu público, ao passo que 

suas histórias, cenários e personagens, em contato com os sujeitos, produzem interpretações tão 

importantes quanto os fatos que narram. 

Por sua capacidade de produção de sentido, o cinema é um essencial meio de comunicação, 

que pode ser estudado nas mais diversas áreas, não se restringindo ao texto fílmico e técnicas de 

produção, mas impondo-se como uma abordagem multidisciplinar (GUTFREIND, 2014). Tem, 

portanto, um importante lugar nos estudos de comunicação e, visando esse posicionamento, 

buscamos nos bancos de teses e dissertações um referencial quantitativo (em um primeiro 

momento) para demonstrar o volume de estudos de cinema nessa área. 

Ao pesquisar por "cinema" no banco de teses e dissertações da Capes, temos como resultado 

5250 trabalhos distribuídos em todas as áreas do conhecimento. Aplicando o filtro para trabalhos da 

comunicação, resultam 1633, o que corresponde a 31,1% do total. Já na Biblioteca Brasileira de 

Teses e Dissertações, a busca pelos termos "cinema" e "comunicação" retorna um total de 794 

pesquisas, dentro dos 2835 resultados na busca para "cinema". Isso representa 28% dos trabalhos de 

cinema na comunicação, embora o resultado da plataforma Capes pareça mais adequado por 

permitir filtrar por área do conhecimento, enquanto que na BDTD deve-se procurar pelo termo 

específico. 

Tais resultados mostram que há uma quantidade considerável de pesquisas na área da 

comunicação que envolvem o cinema (como é o caso da nossa), mas eles apresentam-se ainda 

pouco específicos, visto que há inúmeros caminhos que podem ser trilhados nesses trabalhos e que 

muitas vezes podem ter pouca afinidade com o nosso. Por isso, visando moderar os resultados, 

acrescentamos outro tópico à essa pesquisa. 

Ao incluir na consulta o termo "moral", buscamos, além da aproximação com o nosso 

projeto, trabalhos que evidenciem essas situações de dilemas e enfrentamentos vividos em grande 

parte das narrativas cinematográficas, o que permite ao espectador absorver, refletir e interpretar o 

discurso proposto, principalmente porque retratam situações cotidianas e facilmente identificáveis. 

Na BDTD, a referida pesquisa teve como retorno 16 trabalhos, dentre os quais destacamos 

dois que propõem reflexões sobre a moral pela visão de diretores, ao analisar alguns de seus filmes. 

Na dissertação de Portela (2011), a autora compromete-se, através do levantamento bibliográfico, a 

observar como o cineasta Pedro Almodóvar utiliza estruturas micropolíticas no plano da forma e do 

conteúdo como uma diferente leitura da realidade ao ler os movimentos afetivos do povo espanhol, 
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coincidir com a nossa perspectiva teórico-metodológica, um subtópico foi adicionado, visando 

contemplar algumas produções sobre a análise do discurso aplicada ao cinema. 

Sabe-se, no entanto, que mesmo com uma dedicada consulta a esses elementos da pesquisa, 

é inviável o levantamento de todos os trabalhos já desenvolvidos, bem como a abordagem de todos 

nesse artigo. Por isso foram considerados aqueles que mais tinham vínculo com nosso projeto e que 

melhor poderiam contribuir para o delineamento do estudo.

1.1 AS DESORDENS MORAIS DE DOGVILLE 

Nosso objeto de pesquisa na dissertação é o filme Dogville, do diretor Lars von Trier, uma 

obra polêmica e desafiadora, que, por meio de suas rupturas com um cinema hegemônico, coloca 

em cheque o realismo hollywoodiano. Ao contar a história de uma fictícia cidade homônima ao 

filme, a narrativa nos apresenta Grace, uma personagem que, ao fugir de gângsteres que a 

perseguem, pede abrigo aos moradores da cidade, os quais passam a aproveitar-se de sua situação, 

explorando-a de todas as maneiras. 

Perpassa ao filme o discurso sobre a moral, instituído no modo de vida, nas ações e diálogos 

dos personagens. Para tanto, o objetivo da nossa dissertação é identificar no filme os deslizamentos 

de sentido que o constituam nesse discurso sobre a moral, utilizando as considerações e críticas do 

filósofo Nietzsche, aliadas a seus conceitos sobre ressentimento e culpa. A abordagem 

metodológica será construída pela análise do discurso de linha francesa, que possibilita buscar um 

sentido na obra ao aplicar os conceitos de formação discursiva e formação ideológica, formação 

imaginária e posição-sujeito.  

Para tanto, o corpus da pesquisa dissertativa será selecionado ao se perceber os diálogos e 

ações dos personagens que indiquem na obra sua condição moral, seja pelas regras que se 

submetem ou mencionam seguir, ou pelas transgressões a elas. Esse viés permite, além da busca 

pelo sentido na obra, reiterar o cinema como um objeto de comunicação fundamental na formação 

social, principalmente pela identificação dos sujeitos com a história e pela possibilidade de 

interpretação e significação que um filme crítico e provocador como Dogville propõe a seu público. 

Buscar, portanto, produções que se aproximem à nossa proposta permitirá enriquecer o olhar 

à obra pelas interpretações já realizadas e também delinear o caminho a ser traçado a partir da 

desconstrução desses trabalhos. Dessa forma, o próximo tópico de pesquisa aqui constituído remete 

aos operadores teóricos que circundam o objeto. 

2. COMUNICAÇÃO, CINEMA,  MORAL E NIETZSCHE

Como um produto audiovisual fundamental na história da humanidade, o cinema usa da 

realidade e da fantasia para entreter, ensinar e mexer com as emoções de seu público, ao passo que 

suas histórias, cenários e personagens, em contato com os sujeitos, produzem interpretações tão 

importantes quanto os fatos que narram. 

Por sua capacidade de produção de sentido, o cinema é um essencial meio de comunicação, 

que pode ser estudado nas mais diversas áreas, não se restringindo ao texto fílmico e técnicas de 

produção, mas impondo-se como uma abordagem multidisciplinar (GUTFREIND, 2014). Tem, 

portanto, um importante lugar nos estudos de comunicação e, visando esse posicionamento, 

buscamos nos bancos de teses e dissertações um referencial quantitativo (em um primeiro 

momento) para demonstrar o volume de estudos de cinema nessa área. 

Ao pesquisar por "cinema" no banco de teses e dissertações da Capes, temos como resultado 

5250 trabalhos distribuídos em todas as áreas do conhecimento. Aplicando o filtro para trabalhos da 

comunicação, resultam 1633, o que corresponde a 31,1% do total. Já na Biblioteca Brasileira de 

Teses e Dissertações, a busca pelos termos "cinema" e "comunicação" retorna um total de 794 

pesquisas, dentro dos 2835 resultados na busca para "cinema". Isso representa 28% dos trabalhos de 

cinema na comunicação, embora o resultado da plataforma Capes pareça mais adequado por 

permitir filtrar por área do conhecimento, enquanto que na BDTD deve-se procurar pelo termo 

específico. 

Tais resultados mostram que há uma quantidade considerável de pesquisas na área da 

comunicação que envolvem o cinema (como é o caso da nossa), mas eles apresentam-se ainda 

pouco específicos, visto que há inúmeros caminhos que podem ser trilhados nesses trabalhos e que 

muitas vezes podem ter pouca afinidade com o nosso. Por isso, visando moderar os resultados, 

acrescentamos outro tópico à essa pesquisa. 

Ao incluir na consulta o termo "moral", buscamos, além da aproximação com o nosso 

projeto, trabalhos que evidenciem essas situações de dilemas e enfrentamentos vividos em grande 

parte das narrativas cinematográficas, o que permite ao espectador absorver, refletir e interpretar o 

discurso proposto, principalmente porque retratam situações cotidianas e facilmente identificáveis. 

Na BDTD, a referida pesquisa teve como retorno 16 trabalhos, dentre os quais destacamos 

dois que propõem reflexões sobre a moral pela visão de diretores, ao analisar alguns de seus filmes. 

Na dissertação de Portela (2011), a autora compromete-se, através do levantamento bibliográfico, a 

observar como o cineasta Pedro Almodóvar utiliza estruturas micropolíticas no plano da forma e do 

conteúdo como uma diferente leitura da realidade ao ler os movimentos afetivos do povo espanhol, 

mostrando como o diretor entende a política, a cultura e a moral dominante de seu tempo. 

Já na dissertação de Sampaio (2014) sobre o cinema de Rainer Fassbinder, o autor analisa 

dois filmes do diretor que não se fundam em uma cultura maniqueísta, investigando o melodrama 

que, dispensando a dualidade bem/mal, propõe ao espectador uma reflexão moral. Esse trabalho 

aproxima-se ao nosso por utilizar Nietzsche em seu aporte teórico, visando discutir o ressentimento 

à luz da genealogia da moral e das noções de bem e mal. Afirma, por fim, que o melodrama 

atualiza-se pela imaginação do espectador e que nos filmes em questão ele cria perguntas que 

dependem da criatividade de quem o assiste, visto que não há um ponto de vista do bem e do mal e 

os personagens não estão nessa polarização. 

Esses trabalhos divergem da proposta de análise de Dogville, pois trazem à discussão os 

diretores em si em mais de uma de suas obras, examinando elementos que caracterizem o trabalho 

desses cineastas. Além disso, têm na moral e nos valores apenas um dos itens da discussão e não um 

fio condutor da análise, como é a proposta de leitura do filme de Lars von Trier, mesmo no caso da 

pesquisa que trata do ressentimento à luz nietzschiana. 

É importante, portanto, uma nova busca que relacione essa base filosófica ao cinema, visto 

que os temas de que trata Nietzsche em suas obras (bem e mal, ciência, cristianismo, moral, 

tragédia, dentre outros) são frequentemente ilustrados com narrativas cinematográficas. 

Encontramos nessa busca, na BDTD, 24 pesquisas que relacionam "cinema" e "Nietzsche", 

embora três desses resultados não utilizem o autor como base teórica, mas fazem referência à obras 

cinematográficas que levam seu nome. Dentre as publicações que o utilizam, os temas mais 

recorrentes são teatro, política, crueldade, vida, pensamento e educação, relacionados à 

considerações do filósofo sobre tragédia, dionisíaco e apolíneo, criança, dança, realidade, etc. Já ao 

adicionar "comunicação" à pesquisa, temos como resultado 7 trabalhos, mas nenhum deles dialoga 

com a nossa proposta. O mesmo ocorre ao acrescentar-se o termo "moral". 

Uma tese, no entanto, nos chama a atenção ao relacionar "Nietzsche" e "cinema", embora na 

área da educação. Guidotti (2013) propõe uma problematização sobre o uso do cinema na educação 

e utiliza a teoria de Gilles Deleuze para argumentar sobre esse meio como um acontecimento que 

gera pensamento através da diferença. Propõe, assim, aprofundar-se no conceito de crueldade 

aplicando-o aos filmes, e para isso utiliza Nietzsche, dentre outros autores. Guidotti (2013, p.16) 

considera que 

(...) a "crueldade" é uma forma de expressão que vai além da representação e está 
presente na superfície do filme; essas imagens afectam, fazendo aflorar pensamentos 
novos, sem representação, pensamentos sem imagens, possibilitando, inclusive, 
educação. 
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mostrando como o diretor entende a política, a cultura e a moral dominante de seu tempo. 

Já na dissertação de Sampaio (2014) sobre o cinema de Rainer Fassbinder, o autor analisa 

dois filmes do diretor que não se fundam em uma cultura maniqueísta, investigando o melodrama 

que, dispensando a dualidade bem/mal, propõe ao espectador uma reflexão moral. Esse trabalho 

aproxima-se ao nosso por utilizar Nietzsche em seu aporte teórico, visando discutir o ressentimento 

à luz da genealogia da moral e das noções de bem e mal. Afirma, por fim, que o melodrama 

atualiza-se pela imaginação do espectador e que nos filmes em questão ele cria perguntas que 

dependem da criatividade de quem o assiste, visto que não há um ponto de vista do bem e do mal e 

os personagens não estão nessa polarização. 

Esses trabalhos divergem da proposta de análise de Dogville, pois trazem à discussão os 

diretores em si em mais de uma de suas obras, examinando elementos que caracterizem o trabalho 

desses cineastas. Além disso, têm na moral e nos valores apenas um dos itens da discussão e não um 

fio condutor da análise, como é a proposta de leitura do filme de Lars von Trier, mesmo no caso da 

pesquisa que trata do ressentimento à luz nietzschiana. 

É importante, portanto, uma nova busca que relacione essa base filosófica ao cinema, visto 

que os temas de que trata Nietzsche em suas obras (bem e mal, ciência, cristianismo, moral, 

tragédia, dentre outros) são frequentemente ilustrados com narrativas cinematográficas. 

Encontramos nessa busca, na BDTD, 24 pesquisas que relacionam "cinema" e "Nietzsche", 

embora três desses resultados não utilizem o autor como base teórica, mas fazem referência à obras 

cinematográficas que levam seu nome. Dentre as publicações que o utilizam, os temas mais 

recorrentes são teatro, política, crueldade, vida, pensamento e educação, relacionados à 

considerações do filósofo sobre tragédia, dionisíaco e apolíneo, criança, dança, realidade, etc. Já ao 

adicionar "comunicação" à pesquisa, temos como resultado 7 trabalhos, mas nenhum deles dialoga 

com a nossa proposta. O mesmo ocorre ao acrescentar-se o termo "moral". 

Uma tese, no entanto, nos chama a atenção ao relacionar "Nietzsche" e "cinema", embora na 

área da educação. Guidotti (2013) propõe uma problematização sobre o uso do cinema na educação 

e utiliza a teoria de Gilles Deleuze para argumentar sobre esse meio como um acontecimento que 

gera pensamento através da diferença. Propõe, assim, aprofundar-se no conceito de crueldade 

aplicando-o aos filmes, e para isso utiliza Nietzsche, dentre outros autores. Guidotti (2013, p.16) 

considera que 

(...) a "crueldade" é uma forma de expressão que vai além da representação e está 
presente na superfície do filme; essas imagens afectam, fazendo aflorar pensamentos 
novos, sem representação, pensamentos sem imagens, possibilitando, inclusive, 
educação. 

Tal reflexão equipara-se à intenção de ver o cinema como um meio de experiência produtor de 

sentido. Podemos afirmar, de antemão, que o filme de Lars von Trier é também um meio educativo 

e, conforme o tema tratado na tese supracitada, uma expressão de crueldade, que gera pensamento 

no espectador. 

Os trabalhos aqui referidos auxiliam, portanto, a refletirmos sobre as produções que utilizam 

nossos operadores teóricos, seja na área de comunicação ou em áreas afins. Contudo, é necessário 

procurar as produções que referenciem diretamente o objeto proposto, observando, dentre elas, as 

que se relacionam com essas bases teóricas citadas. É o que almejamos no tópico a seguir. 

3. DOGVILLE

Para consultar os trabalhos que tratam sobre o filme em questão, pesquisamos 

primeiramente no banco de teses e dissertações da Capes e na BDTD resultados para o termo 

"Dogville". Cruzando os dados das duas plataformas, temos um total de 13 pesquisas, dentre 11 

dissertações e 2 teses, distribuídas nas áreas de comunicação (7), letras (3), linguística (1), artes (1) 

e educação (1), sendo que duas delas não oferecem acesso para consulta. 

Observamos, a princípio, os objetos de pesquisa de cada um deles, dentre os 11 que se 

encontram disponíveis. Desses, somente 3 permeiam o estudo em Dogville como um objeto único 

de análise. Em outros 5, o filme faz parte do corpus juntamente com outras obras (cinematográficas, 

em sua maioria, mas também literárias). As 3 pesquisas restantes abordam o filme apenas como 

uma ilustração ao objeto estudado. 

 É importante relatar, entretanto, que todas as produções apresentam uma proposta 

interpretativa da obra, seja como objeto de análise ou como ilustração, permeando o sentido em 

diferentes vieses analíticos. Isso ocorre principalmente pelo caráter de ruptura do filme e pela 

ambiguidade de sua narrativa, deixando um amplo espaço para a busca de sentido, o que vai ao 

encontro ao nosso objetivo no trabalho de mestrado. 

Nessas interpretações, a referência à moral é recorrente, perpassando, de certo modo, todos 

os trabalhos. Atribuímos tal característica ao fato de que a questão dos valores é, além de implícita 

na história, mencionada algumas vezes nos diálogos entre os personagens, e sua abrangência, 

enquanto um fator cotidiano que regula o nosso comportamento social, atravessa inúmeros assuntos 

- relações de poder e trabalho, lutas de classe, formação social, violência - temas esses presentes nas

análises. Todavia, nenhuma dessas pesquisas se fundamenta na moral e nos valores como um tema 

central de significação. 

Há ainda, em duas dessas pesquisas, a menção à Nietzsche como uma base teórica 
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mostrando como o diretor entende a política, a cultura e a moral dominante de seu tempo. 

Já na dissertação de Sampaio (2014) sobre o cinema de Rainer Fassbinder, o autor analisa 

dois filmes do diretor que não se fundam em uma cultura maniqueísta, investigando o melodrama 

que, dispensando a dualidade bem/mal, propõe ao espectador uma reflexão moral. Esse trabalho 

aproxima-se ao nosso por utilizar Nietzsche em seu aporte teórico, visando discutir o ressentimento 

à luz da genealogia da moral e das noções de bem e mal. Afirma, por fim, que o melodrama 

atualiza-se pela imaginação do espectador e que nos filmes em questão ele cria perguntas que 

dependem da criatividade de quem o assiste, visto que não há um ponto de vista do bem e do mal e 

os personagens não estão nessa polarização. 

Esses trabalhos divergem da proposta de análise de Dogville, pois trazem à discussão os 

diretores em si em mais de uma de suas obras, examinando elementos que caracterizem o trabalho 

desses cineastas. Além disso, têm na moral e nos valores apenas um dos itens da discussão e não um 

fio condutor da análise, como é a proposta de leitura do filme de Lars von Trier, mesmo no caso da 

pesquisa que trata do ressentimento à luz nietzschiana. 

É importante, portanto, uma nova busca que relacione essa base filosófica ao cinema, visto 

que os temas de que trata Nietzsche em suas obras (bem e mal, ciência, cristianismo, moral, 

tragédia, dentre outros) são frequentemente ilustrados com narrativas cinematográficas. 

Encontramos nessa busca, na BDTD, 24 pesquisas que relacionam "cinema" e "Nietzsche", 

embora três desses resultados não utilizem o autor como base teórica, mas fazem referência à obras 

cinematográficas que levam seu nome. Dentre as publicações que o utilizam, os temas mais 

recorrentes são teatro, política, crueldade, vida, pensamento e educação, relacionados à 

considerações do filósofo sobre tragédia, dionisíaco e apolíneo, criança, dança, realidade, etc. Já ao 

adicionar "comunicação" à pesquisa, temos como resultado 7 trabalhos, mas nenhum deles dialoga 

com a nossa proposta. O mesmo ocorre ao acrescentar-se o termo "moral". 

Uma tese, no entanto, nos chama a atenção ao relacionar "Nietzsche" e "cinema", embora na 

área da educação. Guidotti (2013) propõe uma problematização sobre o uso do cinema na educação 

e utiliza a teoria de Gilles Deleuze para argumentar sobre esse meio como um acontecimento que 

gera pensamento através da diferença. Propõe, assim, aprofundar-se no conceito de crueldade 

aplicando-o aos filmes, e para isso utiliza Nietzsche, dentre outros autores. Guidotti (2013, p.16) 

considera que 

(...) a "crueldade" é uma forma de expressão que vai além da representação e está 
presente na superfície do filme; essas imagens afectam, fazendo aflorar pensamentos 
novos, sem representação, pensamentos sem imagens, possibilitando, inclusive, 
educação. 

Tal reflexão equipara-se à intenção de ver o cinema como um meio de experiência produtor de 

sentido. Podemos afirmar, de antemão, que o filme de Lars von Trier é também um meio educativo 

e, conforme o tema tratado na tese supracitada, uma expressão de crueldade, que gera pensamento 

no espectador. 

Os trabalhos aqui referidos auxiliam, portanto, a refletirmos sobre as produções que utilizam 

nossos operadores teóricos, seja na área de comunicação ou em áreas afins. Contudo, é necessário 

procurar as produções que referenciem diretamente o objeto proposto, observando, dentre elas, as 

que se relacionam com essas bases teóricas citadas. É o que almejamos no tópico a seguir. 

3. DOGVILLE

Para consultar os trabalhos que tratam sobre o filme em questão, pesquisamos 

primeiramente no banco de teses e dissertações da Capes e na BDTD resultados para o termo 

"Dogville". Cruzando os dados das duas plataformas, temos um total de 13 pesquisas, dentre 11 

dissertações e 2 teses, distribuídas nas áreas de comunicação (7), letras (3), linguística (1), artes (1) 

e educação (1), sendo que duas delas não oferecem acesso para consulta. 

Observamos, a princípio, os objetos de pesquisa de cada um deles, dentre os 11 que se 

encontram disponíveis. Desses, somente 3 permeiam o estudo em Dogville como um objeto único 

de análise. Em outros 5, o filme faz parte do corpus juntamente com outras obras (cinematográficas, 

em sua maioria, mas também literárias). As 3 pesquisas restantes abordam o filme apenas como 

uma ilustração ao objeto estudado. 

 É importante relatar, entretanto, que todas as produções apresentam uma proposta 

interpretativa da obra, seja como objeto de análise ou como ilustração, permeando o sentido em 

diferentes vieses analíticos. Isso ocorre principalmente pelo caráter de ruptura do filme e pela 

ambiguidade de sua narrativa, deixando um amplo espaço para a busca de sentido, o que vai ao 

encontro ao nosso objetivo no trabalho de mestrado. 

Nessas interpretações, a referência à moral é recorrente, perpassando, de certo modo, todos 

os trabalhos. Atribuímos tal característica ao fato de que a questão dos valores é, além de implícita 

na história, mencionada algumas vezes nos diálogos entre os personagens, e sua abrangência, 

enquanto um fator cotidiano que regula o nosso comportamento social, atravessa inúmeros assuntos 

- relações de poder e trabalho, lutas de classe, formação social, violência - temas esses presentes nas

análises. Todavia, nenhuma dessas pesquisas se fundamenta na moral e nos valores como um tema 

central de significação. 

Há ainda, em duas dessas pesquisas, a menção à Nietzsche como uma base teórica 

complementar. Em uma delas o filósofo é abordado ao tratar da crueldade, utilizando sua noção de 

moral relacionada ao bem/mal e ao dionisíaco. Na outra, faz referência à obra de Nietzsche 

homônima ao filme de von Trier, O Anticristo, expondo o pensamento iconoclasta do alemão. Essas 

considerações reafirmam nossas inferências quanto ao projeto de pesquisa: embora Dogville seja 

um filme que chama a atenção de pesquisadores por suas peculiaridades e que por isso é abordado 

em muitos trabalhos, há inúmeros caminhos ainda não trilhados em sua interpretação. 

O objeto é contextualizado, todavia, de modo semelhante nas produções, as quais 

evidenciam sua ruptura com o cinema hegemônico e sua estética teatral: 10 delas especificam o 

movimento Dogma 95 cunhado pelo diretor do filme, o qual carrega algumas de suas características 

e seu estilo anticomercial, mesmo que este não pertença ao movimento. Ainda, 8 pesquisas abordam 

a aproximação do filme com o teatro épico de Bertold Brecht, uma incontestável referência à obra 

de von Trier. 

Tendo observado essas similaridades, partimos à seleção dos trabalhos que mais se 

aproximam à nossa proposta. Ao passo em que todos idealizam uma interpretação ao filme, eles não 

se aprofundam em nossos operadores teóricos. Filtramos, portanto, de acordo com seus temas 

centrais, e selecionamos para uma abordagem de desconstrução 3 trabalhos cujas temáticas 

analíticas tem maior relação ao viés da moral e dos valores. 

Ramos (2006), em sua dissertação da área de letras, visa refletir sobre o conceito de 

violência na ficção e na realidade utilizando como objeto livros e filmes que apresentam estratégias 

narrativas inovadoras, propondo uma relação entre literatura, cinema e cultura. Ela discute, a partir 

das obras selecionadas, temas filosóficos e literários, como a violência, a perversidade e o sistema 

capitalista, abordando Dogville como uma crítica ao imperialismo norte-americano. A busca da 

interpretação pelo viés da violência tem relação com a nossa proposta de dissertação, 

principalmente por questionar as atitudes e intenções habitantes da cidade. Afirma a autora que esse 

caráter perverso dos personagens entra em conflito com a vida em sociedade, deixando dúvidas no 

lugar de explicações. Ela refere que (2006, p. 40)  

Se a perversidade moral é condenável, o mesmo não se pode dizer da perversidade 
apresentada nas narrativas. A quebra de regras convencionais pode produzir 
desconforto, mas a criação de uma obra de arte pressupõe uma apreensão anterior da 
realidade com algum grau de elaboração, e a compreensão de fatos reais ou fictícios 
está impregnada de valores de quem os lê ou interpreta. 

Perpassa, assim, em algumas de suas considerações um olhar à ética instituída na narrativa, embora 

coloque em cheque principalmente a posição do espectador frente à violência e à perversidade. 

Esse viés se aproxima ao que é abordado na tese de doutorado em comunicação de Galvão 

(2015), na qual o problema de pesquisa norteia o desafio de compreender a lógica do impacto das 
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complementar. Em uma delas o filósofo é abordado ao tratar da crueldade, utilizando sua noção de 

moral relacionada ao bem/mal e ao dionisíaco. Na outra, faz referência à obra de Nietzsche 

homônima ao filme de von Trier, O Anticristo, expondo o pensamento iconoclasta do alemão. Essas 

considerações reafirmam nossas inferências quanto ao projeto de pesquisa: embora Dogville seja 

um filme que chama a atenção de pesquisadores por suas peculiaridades e que por isso é abordado 

em muitos trabalhos, há inúmeros caminhos ainda não trilhados em sua interpretação. 

O objeto é contextualizado, todavia, de modo semelhante nas produções, as quais 

evidenciam sua ruptura com o cinema hegemônico e sua estética teatral: 10 delas especificam o 

movimento Dogma 95 cunhado pelo diretor do filme, o qual carrega algumas de suas características 

e seu estilo anticomercial, mesmo que este não pertença ao movimento. Ainda, 8 pesquisas abordam 

a aproximação do filme com o teatro épico de Bertold Brecht, uma incontestável referência à obra 

de von Trier. 

Tendo observado essas similaridades, partimos à seleção dos trabalhos que mais se 

aproximam à nossa proposta. Ao passo em que todos idealizam uma interpretação ao filme, eles não 

se aprofundam em nossos operadores teóricos. Filtramos, portanto, de acordo com seus temas 

centrais, e selecionamos para uma abordagem de desconstrução 3 trabalhos cujas temáticas 

analíticas tem maior relação ao viés da moral e dos valores. 

Ramos (2006), em sua dissertação da área de letras, visa refletir sobre o conceito de 

violência na ficção e na realidade utilizando como objeto livros e filmes que apresentam estratégias 

narrativas inovadoras, propondo uma relação entre literatura, cinema e cultura. Ela discute, a partir 

das obras selecionadas, temas filosóficos e literários, como a violência, a perversidade e o sistema 

capitalista, abordando Dogville como uma crítica ao imperialismo norte-americano. A busca da 

interpretação pelo viés da violência tem relação com a nossa proposta de dissertação, 

principalmente por questionar as atitudes e intenções habitantes da cidade. Afirma a autora que esse 

caráter perverso dos personagens entra em conflito com a vida em sociedade, deixando dúvidas no 

lugar de explicações. Ela refere que (2006, p. 40)  

Se a perversidade moral é condenável, o mesmo não se pode dizer da perversidade 
apresentada nas narrativas. A quebra de regras convencionais pode produzir 
desconforto, mas a criação de uma obra de arte pressupõe uma apreensão anterior da 
realidade com algum grau de elaboração, e a compreensão de fatos reais ou fictícios 
está impregnada de valores de quem os lê ou interpreta. 

Perpassa, assim, em algumas de suas considerações um olhar à ética instituída na narrativa, embora 

coloque em cheque principalmente a posição do espectador frente à violência e à perversidade. 

Esse viés se aproxima ao que é abordado na tese de doutorado em comunicação de Galvão 

(2015), na qual o problema de pesquisa norteia o desafio de compreender a lógica do impacto das 

obras de von Trier no espectador e o modo como ele é construído, pensando o cinema como um 

produtor de emoções e sensações. Pautando seu aporte teórico-metodológico em Pierre Bourdieu na 

investigação sobre processos autorais, a autora defende que o efeito-choque é um conceito 

fundamental para se interpretar os filmes do cineasta, choque esse que muitas vezes é de cunho 

moral, pela ameaça que as narrativas podem nos apresentar. 

Ao analisar Dogville, Galvão o aponta como uma obra preocupada com a posição do 

espectador frente à narrativa, a qual "nos dá pistas da existência de um mais além da história, de um 

outro nível de significação, disfarçado sob seu conteúdo manifesto" (2015, p.252). Portanto, mesmo 

que o trabalho enfoque primordialmente a atitude do espectador frente ao filme com o efeito-

choque, o desafio moral apresentado na narrativa é imprescindível a essa observação, o que 

aproxima ao nosso projeto de pesquisa. Como afirma a autora (2015, p.264) "o choque é também 

choque de ideias, desafio à atividade mental", afirmação que ampara o caminho analítico que 

pretendemos traçar. 

Tais produções, apesar de oferecerem ricos elementos interpretativos, não se aproximam 

diretamente do nosso projeto de pesquisa. É necessário, por isso, consultar outras bases de dados, 

buscando a perspectiva de artigos ou monografias sobre o filme em questão. 

A pesquisa pelo termo "Dogville" na base de dados do Scielo, visando as publicações 

nacionais, retorna apenas dois resultados, com trabalhos ensaísticos. O primeiro reflete o filme pelo 

viés da produção e do consumo, e o segundo sobre a figura do estrangeiro. No Google Acadêmico, 

a busca apresenta 309 resultados em português a partir de 2003, não incluindo as citações. Quando 

acrescido o termo "moral", temos 177 resultados e 48 quando adicionamos "Nietzsche" à pesquisa. 

Contudo, essa plataforma apresenta muitos artigos em que a palavra pesquisada foi somente citada 

no trabalho, sem a  possibilidade de filtro pelo resumo ou palavras-chave. Assim, consultando os 

resumos dos principais resultados dados pelo site, selecionamos, para abordar nesse estado da arte, 

os que se aproximam às teorias que pretendemos mobilizar e ao viés interpretativo proposto. 

O artigo de Dórrio (2009), publicado na revista Biblicom, tem como objetivo analisar a 

linguagem cinematográfica de von Trier e sua estratégia comunicativa em Dogville, e para isso, 

busca como se dá a representação da ética no filme. Utilizando como base teórica Décio Pignatari e 

Soren Kierkegaard, a autora afirma que há um posicionamento ético por parte do diretor, e o analisa 

como uma crítica à igreja, principalmente pela figura do cachorro. 

Já o trabalho de Pingret (2012), propõe estudar, sem base em uma análise técnica, a tragédia 

que se constitui em Dogville à luz das considerações de Nietzsche sobre o dionisíaco e o apolíneo. 

Para tanto, afirma na personagem Grace (p.175) uma "vitória de Dionísio para além das máscaras 

apolíneas", mas não amplia seu raciocínio de modo a perpassar o campo moral. 
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viés da produção e do consumo, e o segundo sobre a figura do estrangeiro. No Google Acadêmico, 

a busca apresenta 309 resultados em português a partir de 2003, não incluindo as citações. Quando 

acrescido o termo "moral", temos 177 resultados e 48 quando adicionamos "Nietzsche" à pesquisa. 

Contudo, essa plataforma apresenta muitos artigos em que a palavra pesquisada foi somente citada 

no trabalho, sem a  possibilidade de filtro pelo resumo ou palavras-chave. Assim, consultando os 

resumos dos principais resultados dados pelo site, selecionamos, para abordar nesse estado da arte, 

os que se aproximam às teorias que pretendemos mobilizar e ao viés interpretativo proposto. 

O artigo de Dórrio (2009), publicado na revista Biblicom, tem como objetivo analisar a 

linguagem cinematográfica de von Trier e sua estratégia comunicativa em Dogville, e para isso, 

busca como se dá a representação da ética no filme. Utilizando como base teórica Décio Pignatari e 

Soren Kierkegaard, a autora afirma que há um posicionamento ético por parte do diretor, e o analisa 

como uma crítica à igreja, principalmente pela figura do cachorro. 

Já o trabalho de Pingret (2012), propõe estudar, sem base em uma análise técnica, a tragédia 

que se constitui em Dogville à luz das considerações de Nietzsche sobre o dionisíaco e o apolíneo. 

Para tanto, afirma na personagem Grace (p.175) uma "vitória de Dionísio para além das máscaras 

apolíneas", mas não amplia seu raciocínio de modo a perpassar o campo moral. 

Uma breve reflexão nietzschiana sobre o filme também pode ser percebida no artigo de Szot 

e Mendonça (2013), o qual dispõe-se a interpretá-lo por modos de ler ligados à vida como literatura, 

alegando ser esta uma recomendação do filósofo. Nessa perspectiva, indagam-se sobre a morte do 

deus de Dogville, afirmando que ele vive pela negação, pelas mentiras no filme que se passam por 

verdades (como o cachorro, que no fim toma sua forma animal). 

Algumas considerações sobre o campo da moral apresentam mais clareza no trabalho de 

Mangabeira (2012), a despeito de sua proposta ser de uma interpretação da sociedade por elementos 

e refinamentos teóricos do filme que entrecruzam conceitos estéticos, sociológicos e teatrais. Sua 

análise pelo viés sociológico depara-se com o sentido atribuído à personagem Grace enquanto um 

ser com alto padrão moral e ética cristã, que não se permitia castigar os outros, até dado momento 

do filme. Mangabeira alega que (2012, p.163) "a arrogância que permeou todo o filme, onde seres 

humanos se julgavam superiores e condenavam outros por não estarem no mesmo padrão, pode ser 

interpretada como um erro no qual a cidade e a própria Grace incorreram". Avalia então, embora 

brevemente, as atitudes ambíguas dos personagens que fazem parte dos deslizamentos de sentido 

que a moral apresenta na narrativa. 

Nessa direção também caminha a resenha de Rolt (2008), a qual alude a uma interpretação 

foucaultiana do filme, perpassando o viés dos valores sociais. Afirmando que o filme convida o 

espectador a testemunhar a corrosão moral que sufoca os personagens, o autor confirma a intenção 

de von Trier de promover oscilações morais na obra, reflexo da ambiguidade dos indivíduos de 

Dogville, os quais atuam como "faróis vigilantes" da vida alheia.  

É, no entanto, na monografia de Harres (2013) que encontramos a maior aproximação à 

nossa proposta de pesquisa. Voltado ao campo filosófico, o trabalho realiza uma reflexão sobre o 

filme a partir da filosofia analítica, buscando vê-lo como capaz de filosofar em seus próprios 

termos. Ao tomar como base teórica os autores Stanley Cavell, Stephen Mullhall e Ludwig 

Wittgenstein (por sua teoria sobre os jogos de linguagem), o autor visa, além de uma revisão das 

várias interpretações publicadas sobre Dogville, olhar os aspectos morais implícitos no filme pela 

hipótese de que ele possui um sentido meta-ético, principalmente pela questão da ilustração que é 

abordada na narrativa (na qual o personagem Tom busca um exemplo para o "rearmamento moral" 

da cidade). Sua discussão questiona o sentido do filme enquanto parábola, mas que não oferece uma 

moral da história e sim uma ambiguidade que não permite fechamento. 

Harres (2013) contesta, ainda, vários vieses interpretativos, indicando que há um sentido 

moral dirigido na obra. O autor afirma que (2013, p.36) 

a leitura da parábola do filme como moral, finalmente, também encontra fortes 
indícios para sua aceitação. A começar com o prólogo do filme, que apresenta os 
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foucaultiana do filme, perpassando o viés dos valores sociais. Afirmando que o filme convida o 

espectador a testemunhar a corrosão moral que sufoca os personagens, o autor confirma a intenção 

de von Trier de promover oscilações morais na obra, reflexo da ambiguidade dos indivíduos de 

Dogville, os quais atuam como "faróis vigilantes" da vida alheia.  

É, no entanto, na monografia de Harres (2013) que encontramos a maior aproximação à 

nossa proposta de pesquisa. Voltado ao campo filosófico, o trabalho realiza uma reflexão sobre o 

filme a partir da filosofia analítica, buscando vê-lo como capaz de filosofar em seus próprios 

termos. Ao tomar como base teórica os autores Stanley Cavell, Stephen Mullhall e Ludwig 

Wittgenstein (por sua teoria sobre os jogos de linguagem), o autor visa, além de uma revisão das 

várias interpretações publicadas sobre Dogville, olhar os aspectos morais implícitos no filme pela 

hipótese de que ele possui um sentido meta-ético, principalmente pela questão da ilustração que é 

abordada na narrativa (na qual o personagem Tom busca um exemplo para o "rearmamento moral" 

da cidade). Sua discussão questiona o sentido do filme enquanto parábola, mas que não oferece uma 

moral da história e sim uma ambiguidade que não permite fechamento. 

Harres (2013) contesta, ainda, vários vieses interpretativos, indicando que há um sentido 

moral dirigido na obra. O autor afirma que (2013, p.36) 

a leitura da parábola do filme como moral, finalmente, também encontra fortes 
indícios para sua aceitação. A começar com o prólogo do filme, que apresenta os 

moradores e a preocupação de Tom com seu discurso sobre engajamento moral. (...) 
Outro aspecto reside no fato de vários personagens exemplificarem posições morais 
para nossa avaliação. Os julgamentos que o narrador faz nos levam a formar uma 
opinião moral sobre eles.  

Assim, busca interpretá-lo como um discurso sobre a ética em que a própria lição que o personagem 

de Tom intenta dar nos habitantes é a lição que o filme nos oferece, como um experimento social. 

Considera, no entanto, que esse experimento fracassa, visto que os moradores não reconhecem sua 

imoralidade. Sua indagação, por fim, revela um dos vários questionamentos que sua pesquisa 

evidencia (2013, p.53): "não estaria Dogville nos preparando uma armadilha?". 

Por suas considerações sobre a ética e os valores, é, portanto, o trabalho que mais se 

aproxima ao nosso viés de pesquisa - tanto pela intenção de identificar se a lição ética que o filme 

endereça ao espectador é da mesma natureza da que Tom queria impor aos moradores, quando pela 

tentativa de, mesmo de maneira breve, apontar o comportamento moral de alguns personagens. E 

encontramos nisso um caminho a desbravar para uma análise minuciosa dos sentidos que essa moral 

apresenta na narrativa, pois, como considera o autor, esse é um filme que se presta a interpretações 

filosóficas. 

Há ainda outro trabalho que deve ser mencionado, pela proposta de abordagem de Dogville

pelo viés da análise do discurso - o artigo de Champagnate e Casto (2015). Essa pesquisa, no 

entanto, deixa a desejar em seu sentido metodológico, pois a análise do filme é realizada apenas de 

maneira empírica, sem qualquer relação a conceitos ou teóricos do campo. Somando isso ao fato de 

não encontrarmos mais produções que se assemelhem à nossa proposta teórico-metodológica, 

faremos aqui uma subseção, na qual buscamos uma breve revisão de alguns trabalhos que utilizam a 

análise do discurso aplicada ao cinema. 

3.1 ANÁLISE DO DISCURSO E CINEMA 

Como já mencionamos, a análise do discurso de linha francesa é a abordagem teórico-

metodológica a ser empregada em nossa dissertação. Como nenhum dos trabalhos apresentados a

utilizaram, trataremos aqui sobre algumas pesquisas voltadas à análise do discurso de filmes, sendo 

que esse levantamento foi realizado por nós em um trabalho anterior à esse estado da arte, durante 

nosso percurso acadêmico. 

O primeiro artigo a ser citado é de Souza (2013), que se presta a analisar cenas dos filmes O

encouraçado Potemkin e Os intocáveis, pelo viés da análise do discurso francesa, trabalhando com 

os conceitos de deslizamento de sentidos, efeitos metafóricos e memória discursiva. Seleciona, para 

tanto, itens de comparação entre as cenas ao buscar sua relação de intertextualidade. Afirma, em sua 

316 



Uma breve reflexão nietzschiana sobre o filme também pode ser percebida no artigo de Szot 

e Mendonça (2013), o qual dispõe-se a interpretá-lo por modos de ler ligados à vida como literatura, 

alegando ser esta uma recomendação do filósofo. Nessa perspectiva, indagam-se sobre a morte do 

deus de Dogville, afirmando que ele vive pela negação, pelas mentiras no filme que se passam por 

verdades (como o cachorro, que no fim toma sua forma animal). 

Algumas considerações sobre o campo da moral apresentam mais clareza no trabalho de 

Mangabeira (2012), a despeito de sua proposta ser de uma interpretação da sociedade por elementos 

e refinamentos teóricos do filme que entrecruzam conceitos estéticos, sociológicos e teatrais. Sua 

análise pelo viés sociológico depara-se com o sentido atribuído à personagem Grace enquanto um 

ser com alto padrão moral e ética cristã, que não se permitia castigar os outros, até dado momento 

do filme. Mangabeira alega que (2012, p.163) "a arrogância que permeou todo o filme, onde seres 

humanos se julgavam superiores e condenavam outros por não estarem no mesmo padrão, pode ser 

interpretada como um erro no qual a cidade e a própria Grace incorreram". Avalia então, embora 

brevemente, as atitudes ambíguas dos personagens que fazem parte dos deslizamentos de sentido 

que a moral apresenta na narrativa. 

Nessa direção também caminha a resenha de Rolt (2008), a qual alude a uma interpretação 

foucaultiana do filme, perpassando o viés dos valores sociais. Afirmando que o filme convida o 

espectador a testemunhar a corrosão moral que sufoca os personagens, o autor confirma a intenção 

de von Trier de promover oscilações morais na obra, reflexo da ambiguidade dos indivíduos de 

Dogville, os quais atuam como "faróis vigilantes" da vida alheia.  

É, no entanto, na monografia de Harres (2013) que encontramos a maior aproximação à 

nossa proposta de pesquisa. Voltado ao campo filosófico, o trabalho realiza uma reflexão sobre o 

filme a partir da filosofia analítica, buscando vê-lo como capaz de filosofar em seus próprios 

termos. Ao tomar como base teórica os autores Stanley Cavell, Stephen Mullhall e Ludwig 

Wittgenstein (por sua teoria sobre os jogos de linguagem), o autor visa, além de uma revisão das 

várias interpretações publicadas sobre Dogville, olhar os aspectos morais implícitos no filme pela 

hipótese de que ele possui um sentido meta-ético, principalmente pela questão da ilustração que é 

abordada na narrativa (na qual o personagem Tom busca um exemplo para o "rearmamento moral" 

da cidade). Sua discussão questiona o sentido do filme enquanto parábola, mas que não oferece uma 

moral da história e sim uma ambiguidade que não permite fechamento. 

Harres (2013) contesta, ainda, vários vieses interpretativos, indicando que há um sentido 

moral dirigido na obra. O autor afirma que (2013, p.36) 

a leitura da parábola do filme como moral, finalmente, também encontra fortes 
indícios para sua aceitação. A começar com o prólogo do filme, que apresenta os 

moradores e a preocupação de Tom com seu discurso sobre engajamento moral. (...) 
Outro aspecto reside no fato de vários personagens exemplificarem posições morais 
para nossa avaliação. Os julgamentos que o narrador faz nos levam a formar uma 
opinião moral sobre eles.  

Assim, busca interpretá-lo como um discurso sobre a ética em que a própria lição que o personagem 

de Tom intenta dar nos habitantes é a lição que o filme nos oferece, como um experimento social. 

Considera, no entanto, que esse experimento fracassa, visto que os moradores não reconhecem sua 

imoralidade. Sua indagação, por fim, revela um dos vários questionamentos que sua pesquisa 

evidencia (2013, p.53): "não estaria Dogville nos preparando uma armadilha?". 

Por suas considerações sobre a ética e os valores, é, portanto, o trabalho que mais se 

aproxima ao nosso viés de pesquisa - tanto pela intenção de identificar se a lição ética que o filme 

endereça ao espectador é da mesma natureza da que Tom queria impor aos moradores, quando pela 

tentativa de, mesmo de maneira breve, apontar o comportamento moral de alguns personagens. E 

encontramos nisso um caminho a desbravar para uma análise minuciosa dos sentidos que essa moral 

apresenta na narrativa, pois, como considera o autor, esse é um filme que se presta a interpretações 

filosóficas. 

Há ainda outro trabalho que deve ser mencionado, pela proposta de abordagem de Dogville

pelo viés da análise do discurso - o artigo de Champagnate e Casto (2015). Essa pesquisa, no 

entanto, deixa a desejar em seu sentido metodológico, pois a análise do filme é realizada apenas de 

maneira empírica, sem qualquer relação a conceitos ou teóricos do campo. Somando isso ao fato de 

não encontrarmos mais produções que se assemelhem à nossa proposta teórico-metodológica, 

faremos aqui uma subseção, na qual buscamos uma breve revisão de alguns trabalhos que utilizam a 

análise do discurso aplicada ao cinema. 

3.1 ANÁLISE DO DISCURSO E CINEMA 

Como já mencionamos, a análise do discurso de linha francesa é a abordagem teórico-

metodológica a ser empregada em nossa dissertação. Como nenhum dos trabalhos apresentados a

utilizaram, trataremos aqui sobre algumas pesquisas voltadas à análise do discurso de filmes, sendo 

que esse levantamento foi realizado por nós em um trabalho anterior à esse estado da arte, durante 

nosso percurso acadêmico. 

O primeiro artigo a ser citado é de Souza (2013), que se presta a analisar cenas dos filmes O

encouraçado Potemkin e Os intocáveis, pelo viés da análise do discurso francesa, trabalhando com 

os conceitos de deslizamento de sentidos, efeitos metafóricos e memória discursiva. Seleciona, para 

tanto, itens de comparação entre as cenas ao buscar sua relação de intertextualidade. Afirma, em sua 

análise, que há duas posições discursivas em conflito entre essas cenas - a russa e a americana. 

Enquanto a russa denuncia o massacre, e a americana revela, pela  memória discursiva, formações 

discursivas típicas do cinema americano. Com isso, conclui que as duas cenas trazem o sentido do

embate ideológico da Guerra Fria.

Outra pesquisa a ser apontada é a dissertação da área de linguística de Ginach (2005). O 

autor analisa duas cenas do filme Deus é brasileiro pelo viés da análise fílmica e da análise do 

discurso francesa, empregando os conceitos de deslizamentos de sentido, memória discursiva, 

formações imaginárias e principalmente o de silenciamento. Busca, para tanto, mostrar nas cenas do 

filme os deslizes de sentido na posição do divino na formação discursiva religiosa, afirmando que a 

figura de Deus desafia essa formação discursiva sem transgredi-la. Essa pesquisa relaciona-se à 

nosso projeto para além da metodologia utilizada: ambas as propostas buscam os deslizamentos de 

sentido na obra - as de Ginach, dentro da formação discursiva religiosa e a nossa, dentro do discurso 

sobre a moral.

Ainda tratando da análise do discurso francesa, a pesquisa monográfica de Bezerra (2012) 

tem por objetivo uma análise do filme Bastardos Inglórios, remetendo aos efeitos de sentido e 

interdiscurso. A análise afirma um sentido de quebra da hegemonia do discurso referente à segunda 

guerra mundial, principalmente o discurso cinematográfico, o qual refere os judeus sempre como 

vítimas dos alemães. Propõe ainda outra quebra com o realismo ao mostrar o assassinato de Hitler 

dentro de um cinema, fato que foge das teorias existentes sobre a morte do nazista. Bezerra mostra 

também como o filme rompe com alguns pressupostos de Hollywood, tanto no fazer 

cinematográfico como na história que é contada ali, buscando ainda, ao recorrer a outras obras do 

diretor, alguns elementos tidos como marcas autorais em seus filmes.

Assim como Bezerra, o artigo de Souza (2008), resultado de um projeto de iniciação 

científica, remete como propostas teórico-metodológicas a análise fílmica e a AD de linha francesa. 

Propondo uma análise de dois filmes de diferentes países que refletem momentos ditatoriais -

Machuca (Chile, 2004) e O ano em que meus pais saíram de férias (Brasil, 2006) - a autora indica 

trabalhar com os deslizamentos de sentido e polissemias, tendo como objetivo analisar as 

especificidades da linguagem fílmica como mecanismo de contato e intersecção cultural dentro de 

uma sociedade com fronteiras territoriais estreitas e noções de tempo desconstruídas. Na etapa da 

análise, estabelece algumas relações e diferenças entre as obras, acerca principalmente da temática e 

do ponto de vista de cada uma.

Desses trabalhos aqui referenciados, o que tem maior aproximação à nossa proposta é o de 

Ginach, tanto pelas noções discursivas empregadas quanto pela profundidade de análise. As duas 
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análise, que há duas posições discursivas em conflito entre essas cenas - a russa e a americana. 
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discursivas típicas do cinema americano. Com isso, conclui que as duas cenas trazem o sentido do

embate ideológico da Guerra Fria.
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discurso francesa, empregando os conceitos de deslizamentos de sentido, memória discursiva, 
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figura de Deus desafia essa formação discursiva sem transgredi-la. Essa pesquisa relaciona-se à 

nosso projeto para além da metodologia utilizada: ambas as propostas buscam os deslizamentos de 

sentido na obra - as de Ginach, dentro da formação discursiva religiosa e a nossa, dentro do discurso 

sobre a moral.

Ainda tratando da análise do discurso francesa, a pesquisa monográfica de Bezerra (2012) 

tem por objetivo uma análise do filme Bastardos Inglórios, remetendo aos efeitos de sentido e 

interdiscurso. A análise afirma um sentido de quebra da hegemonia do discurso referente à segunda 

guerra mundial, principalmente o discurso cinematográfico, o qual refere os judeus sempre como 

vítimas dos alemães. Propõe ainda outra quebra com o realismo ao mostrar o assassinato de Hitler 

dentro de um cinema, fato que foge das teorias existentes sobre a morte do nazista. Bezerra mostra 

também como o filme rompe com alguns pressupostos de Hollywood, tanto no fazer 

cinematográfico como na história que é contada ali, buscando ainda, ao recorrer a outras obras do 

diretor, alguns elementos tidos como marcas autorais em seus filmes.

Assim como Bezerra, o artigo de Souza (2008), resultado de um projeto de iniciação 

científica, remete como propostas teórico-metodológicas a análise fílmica e a AD de linha francesa. 

Propondo uma análise de dois filmes de diferentes países que refletem momentos ditatoriais -

Machuca (Chile, 2004) e O ano em que meus pais saíram de férias (Brasil, 2006) - a autora indica 

trabalhar com os deslizamentos de sentido e polissemias, tendo como objetivo analisar as 

especificidades da linguagem fílmica como mecanismo de contato e intersecção cultural dentro de 

uma sociedade com fronteiras territoriais estreitas e noções de tempo desconstruídas. Na etapa da 

análise, estabelece algumas relações e diferenças entre as obras, acerca principalmente da temática e 

do ponto de vista de cada uma.

Desses trabalhos aqui referenciados, o que tem maior aproximação à nossa proposta é o de 

Ginach, tanto pelas noções discursivas empregadas quanto pela profundidade de análise. As duas 

últimas pesquisas tratam da AD em uma análise mais aparente, sem perpassar questões de ideologia 

ou de imaginário, noções que trariam uma segunda camada analítica.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa da pesquisa é um passo fundamental para o desenvolvimento de um projeto 

consistente, que leve em conta o que já foi publicado sobre o assunto, que percursos teóricos e 

metodológicos foram seguidos e quais são os principais resultados desses trabalhos. Para tanto, é 

necessário revistá-los com o olhar crítico e analítico, de forma a buscar o que mais se aproxima ao 

que é visado pelo pesquisador em seu estudo. 

Nesse sentido, essa pesquisa da pesquisa nos proporcionou uma revisão das principais 

produções que se assemelham a nosso projeto de pesquisa, sendo a busca dividida em dois tópicos 

principais: o primeiro, que englobou nossos operadores teóricos e a área de pesquisa que se situa o 

projeto (comunicação, cinema, moral e Nietzsche); e o segundo, para tratar do objeto em si e 

também da metodologia visada (Dogville e análise do discurso).

Essa busca possibilitou algumas constatações relevantes para o delineamento da nossa 

dissertação. Uma delas foi identificar a grande quantidade de pesquisas já realizadas sobre o objeto 

- todas com uma proposta interpretativa, o que de início nos causa certa insegurança enquanto

pesquisadores, temendo estar diante de uma obra já saturada de estudos. 

Isso se deve, principalmente, ao fato de o filme ter um universo analítico relativamente 

pequeno, e por isso os sentidos implicados nas pesquisas se relacionam - a interpretação pelo viés 

econômico também trata sobre o antiamericanismo, que perpassa as análises estéticas de uma obra 

de rupturas, que, de quebra, trata sobre a violência e crueldade, referindo-se à moral proposta na 

narrativa e ao senso ético que a própria produção de Dogville suscita. Ou seja, constatamos que o 

elemento condutor da nossa proposta de análise - a moral - é referida em vários desses trabalhos. 

No entanto, mesmo nos estudos que se dedicam a analisar o filme por essa temática, o 

percurso teórico e metodológico seguido por elas é diferente da nossa proposta de buscar em 

Dogville os deslizamentos de sentido que o constituem em um discurso sobre a moral, por meio da 

filosofia de Nietzsche e da análise do discurso de linha francesa, uma linha metodológica que 

considera o ser social como produtor de sentido, interpelado pela ideologia. Revisitar esses 

trabalhos, portanto, nos assegura de que, embora não seja um objeto empírico original, é um viés 

analítico ainda não aprofundado, que tem o potencial de ver na obra uma crítica social que vai além 

das estruturas e relações econômicas - busca os valores, o comportamento, os costumes, o senso 

ético de personagens tão humanos e ambíguos. 
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análise, que há duas posições discursivas em conflito entre essas cenas - a russa e a americana. 

Enquanto a russa denuncia o massacre, e a americana revela, pela  memória discursiva, formações 

discursivas típicas do cinema americano. Com isso, conclui que as duas cenas trazem o sentido do

embate ideológico da Guerra Fria.

Outra pesquisa a ser apontada é a dissertação da área de linguística de Ginach (2005). O 

autor analisa duas cenas do filme Deus é brasileiro pelo viés da análise fílmica e da análise do 

discurso francesa, empregando os conceitos de deslizamentos de sentido, memória discursiva, 

formações imaginárias e principalmente o de silenciamento. Busca, para tanto, mostrar nas cenas do 
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figura de Deus desafia essa formação discursiva sem transgredi-la. Essa pesquisa relaciona-se à 

nosso projeto para além da metodologia utilizada: ambas as propostas buscam os deslizamentos de 

sentido na obra - as de Ginach, dentro da formação discursiva religiosa e a nossa, dentro do discurso 

sobre a moral.

Ainda tratando da análise do discurso francesa, a pesquisa monográfica de Bezerra (2012) 

tem por objetivo uma análise do filme Bastardos Inglórios, remetendo aos efeitos de sentido e 

interdiscurso. A análise afirma um sentido de quebra da hegemonia do discurso referente à segunda 

guerra mundial, principalmente o discurso cinematográfico, o qual refere os judeus sempre como 

vítimas dos alemães. Propõe ainda outra quebra com o realismo ao mostrar o assassinato de Hitler 

dentro de um cinema, fato que foge das teorias existentes sobre a morte do nazista. Bezerra mostra 

também como o filme rompe com alguns pressupostos de Hollywood, tanto no fazer 

cinematográfico como na história que é contada ali, buscando ainda, ao recorrer a outras obras do 

diretor, alguns elementos tidos como marcas autorais em seus filmes.

Assim como Bezerra, o artigo de Souza (2008), resultado de um projeto de iniciação 

científica, remete como propostas teórico-metodológicas a análise fílmica e a AD de linha francesa. 

Propondo uma análise de dois filmes de diferentes países que refletem momentos ditatoriais -

Machuca (Chile, 2004) e O ano em que meus pais saíram de férias (Brasil, 2006) - a autora indica 

trabalhar com os deslizamentos de sentido e polissemias, tendo como objetivo analisar as 

especificidades da linguagem fílmica como mecanismo de contato e intersecção cultural dentro de 

uma sociedade com fronteiras territoriais estreitas e noções de tempo desconstruídas. Na etapa da 

análise, estabelece algumas relações e diferenças entre as obras, acerca principalmente da temática e 

do ponto de vista de cada uma.

Desses trabalhos aqui referenciados, o que tem maior aproximação à nossa proposta é o de 

Ginach, tanto pelas noções discursivas empregadas quanto pela profundidade de análise. As duas 

últimas pesquisas tratam da AD em uma análise mais aparente, sem perpassar questões de ideologia 

ou de imaginário, noções que trariam uma segunda camada analítica.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa da pesquisa é um passo fundamental para o desenvolvimento de um projeto 

consistente, que leve em conta o que já foi publicado sobre o assunto, que percursos teóricos e 

metodológicos foram seguidos e quais são os principais resultados desses trabalhos. Para tanto, é 

necessário revistá-los com o olhar crítico e analítico, de forma a buscar o que mais se aproxima ao 

que é visado pelo pesquisador em seu estudo. 

Nesse sentido, essa pesquisa da pesquisa nos proporcionou uma revisão das principais 

produções que se assemelham a nosso projeto de pesquisa, sendo a busca dividida em dois tópicos 

principais: o primeiro, que englobou nossos operadores teóricos e a área de pesquisa que se situa o 

projeto (comunicação, cinema, moral e Nietzsche); e o segundo, para tratar do objeto em si e 

também da metodologia visada (Dogville e análise do discurso).

Essa busca possibilitou algumas constatações relevantes para o delineamento da nossa 

dissertação. Uma delas foi identificar a grande quantidade de pesquisas já realizadas sobre o objeto 

- todas com uma proposta interpretativa, o que de início nos causa certa insegurança enquanto

pesquisadores, temendo estar diante de uma obra já saturada de estudos. 

Isso se deve, principalmente, ao fato de o filme ter um universo analítico relativamente 

pequeno, e por isso os sentidos implicados nas pesquisas se relacionam - a interpretação pelo viés 

econômico também trata sobre o antiamericanismo, que perpassa as análises estéticas de uma obra 

de rupturas, que, de quebra, trata sobre a violência e crueldade, referindo-se à moral proposta na 

narrativa e ao senso ético que a própria produção de Dogville suscita. Ou seja, constatamos que o 

elemento condutor da nossa proposta de análise - a moral - é referida em vários desses trabalhos. 

No entanto, mesmo nos estudos que se dedicam a analisar o filme por essa temática, o 

percurso teórico e metodológico seguido por elas é diferente da nossa proposta de buscar em 

Dogville os deslizamentos de sentido que o constituem em um discurso sobre a moral, por meio da 

filosofia de Nietzsche e da análise do discurso de linha francesa, uma linha metodológica que 

considera o ser social como produtor de sentido, interpelado pela ideologia. Revisitar esses 

trabalhos, portanto, nos assegura de que, embora não seja um objeto empírico original, é um viés 

analítico ainda não aprofundado, que tem o potencial de ver na obra uma crítica social que vai além 

das estruturas e relações econômicas - busca os valores, o comportamento, os costumes, o senso 

ético de personagens tão humanos e ambíguos. 

Essa leitura nos é assegurada por Harres (2013), o qual dá um importante passo para se 

perceber a natureza moral implícita no filme, indicando até mesmo que a obra nos pede por 

reflexões filosóficas. Assim, a interpretação que propomos, ao levar em conta os princípios 

estabelecidos entre os habitantes da cidade, permite uma transposição da crítica a nossa própria 

sociedade, reafirmando não só essa obra, mas o cinema em si, como um valoroso objeto de reflexão 

e identificação social. 

Há, ainda, muitas linhas de análise pelas quais o filme não foi abordado, e acreditamos que 

aliar o cinema à comunicação e à filosofia nos dará base a uma leitura criteriosa e relevante para 

nossa área do conhecimento. Afinal, como preconiza a análise do discurso, não há sentido em si 

mesmo e portanto, não há uma resposta para as indagações feitas por von Trier em Dogville. É 

preciso interpretar. 
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Essa leitura nos é assegurada por Harres (2013), o qual dá um importante passo para se 

perceber a natureza moral implícita no filme, indicando até mesmo que a obra nos pede por 

reflexões filosóficas. Assim, a interpretação que propomos, ao levar em conta os princípios 

estabelecidos entre os habitantes da cidade, permite uma transposição da crítica a nossa própria 

sociedade, reafirmando não só essa obra, mas o cinema em si, como um valoroso objeto de reflexão 

e identificação social. 

Há, ainda, muitas linhas de análise pelas quais o filme não foi abordado, e acreditamos que 

aliar o cinema à comunicação e à filosofia nos dará base a uma leitura criteriosa e relevante para 

nossa área do conhecimento. Afinal, como preconiza a análise do discurso, não há sentido em si 

mesmo e portanto, não há uma resposta para as indagações feitas por von Trier em Dogville. É 

preciso interpretar. 
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EMPREENDEDOR CULTURAL: UMA IDENTIDADE REJEITADA?1

Fernando Antonio Prado Gimenez2

RESUMO 

Neste texto discorro sobre o fenômeno do empreendedorismo cultural com base na leitura de textos 
publicados em periódicos científicos que exploraram esse termo anteriormente. O campo de estudos 
do empreendedorismo cultural é recente e está em seus estágios iniciais de formação. Um aspecto 
central do campo diz respeito à noção da identidade empreendedora e sua aceitação para designar 
um tipo específico de empreendedor que lida com duas lógicas de ação, a artística e a de negócios. 
Esta identidade parece sofrer certa resistência por parte daqueles que operam nesse campo. Utilizo 
dados estatísticos sobre a formalização de Micro Empreendedores Individuais na economia da 
cultura brasileira para evidenciar que esta identidade tem sido assumida, pelos menos formalmente, 
de forma crescente por um número elevado de atores no campo da cultura. Por fim, concluo o texto 
apontando para o ponto de tensão central do empreendedorismo cultural e para sua adoção como 
um termo que auxilie os estudiosos do empreendedorismo a designar uma forma específica de 
empreender. 

Palavras-chave: Empreendedorismo cultural; Identidade; Micro empreendedor individual; 
Economia da cultura. 

1. INTRODUÇÃO

Alguns anos atrás, em maio de 2013, ao assistir a uma palestra da cineasta Lúcia Murat em
Curitiba, precedida pela exibição do making of do filme A memória que me contam, fui inspirado 
pela possibilidade dela ser vista como uma empreendedora cultural. Naquela época, ela estava 
divulgando seu filme cujo lançamento se daria ao final de 2013. Este era o sexto longa da carreira 
de Lúcia Murat que inclui os seguintes filmes: Brava Gente Brasileira, Doces Poderes, Quase dois 
irmãos, Maré - nossa história de amor e Uma longa viagem. 

Durante sua palestra, Lúcia Murat relatou sua experiência na produção de filmes na 
condição de empregada de uma grande rede de televisão brasileira, ao mesmo tempo em que 
descreveu sua transição para uma carreira independente. Estava, segundo ela, sendo capaz de viver 
só do cinema. Ao comparar os dois momentos de sua carreira, ela expôs diferenças muito precisas. 
Na rede de televisão, seu trabalho era marcado por uma escala de massa, de produção industrial, era 
um espaço pouco propício à expressão própria da cineasta. Segundo ela, não havia muita liberdade 
para a experimentação, para o fazer filme enquanto arte ou poesia. Quando assumiu o desafio de 
viver de sua arte, ela afirmou ter encontrado o espaço para sua expressão como artista. Um espaço 
onde pode contar histórias da forma que julga mais adequada.  

Foi nesse momento da fala da cineasta que passei a enxergá-la como uma empreendedora. 
Mais precisamente, uma empreendedora cultural. Ela demonstrava ter localizado na sua 
independência artística o espaço expressivo. E, eu passara a construir a figura empreendedora como 
alguém que se utilizava do ato empreendedor para, entre outras coisas, se comunicar com o mundo. 

Na literatura sobre empreendedorismo é comum encontrar descrições do ato de empreender 
vinculado a um desejo de independência do indivíduo que cria sua própria organização. Esse desejo 
de independência se revela por expressões como estas: Ser patrão de si mesmo; Fazer aquilo que 
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gosta; Fazer o que percebe como necessário para uma parte da sociedade ou do mercado. Essa é a 
motivação inicial em muitos casos. Uma vontade de se expressar para o mundo. Revelar sua 
identidade. 

Mais tarde, quando a organização se estabiliza, muitas vezes, percebe-se que é necessário 
um equilíbrio entre o que se quer fazer e o que o mercado/sociedade deseja. É o momento de ajuste, 
de mudança, de inovação, de transformação. Mas, continua sendo um espaço expressivo. É da 
percepção do empreendedor ou da empreendedora sobre seu espaço de atuação que surge sua 
interpretação de qual é a situação. A partir dessa interpretação, suas decisões serão tomadas. Surge 
o momento da sua comunicação com o mercado ou com a sociedade de forma mais ampla. Aqueles
que empreendem parecem nos dizer: é isso o que eu enxergo e assim que quero participar desse
mundo!

Desde então tenho estudado, às vezes mais intensamente, às vezes mais esporadicamente, o 
empreendedorismo no campo da cultura. Neste texto, meu objetivo é apresentar algumas 
considerações sobre o que é o empreendedorismo cultural e como, algumas vezes, este pode ter uma 
identidade contestada no campo da cultura. De forma subsidiária, apresento dados estatísticos sobre 
uma nova forma de atuação empreendedora estabelecida no Brasil – o Micro Empreendedor
Individual (Mei) – que está sendo cada vez mais frequente no campo da economia da cultura. 
Embora possa ser uma identidade contestada, as demandas regulatórias parecem induzir a um 
grande número de pessoas a se formalizarem como Meis. Assim, este texto está estruturado em 
mais três seções além dessa introdução. Na próxima abordo questões conceituais e relatos empíricos 
sobre a economia da cultura e o empreendedorismo cultural. Na terceira, apresento dados 
estatísticos sobre a presença de MEis na economia da cultura e sua dinâmica de crescimento em 
algumas atividades. Por fim, concluo o texto com uma síntese das motivações que me levaram a 
escrever o artigo e possíveis desdobramentos. 

2. ECONOMIA DA CULTURA E EMPREENDEDORISMO CULTURAL

O empreendedorismo tem sido estudado em diversos contextos. Mais recentemente, a 
Economia Criativa tem sido foco de atenção dos pesquisadores, tanto por sua potencial contribuição 
ao desenvolvimento econômico e social quanto por suas peculiaridades no modo de atuação das 
organizações que nela se incluem (BENDASSOLI ET AL, 2009; KIRSCHBAUM et al, 2009). 
Embora haja muitas atividades empresarias que são elencadas como integrantes da economia 
criativa, a maior parte delas pode ser compreendidas como sendo um espaço da economia cultural. 
Por exemplo, atividades relacionadas às artes plásticas, literatura, teatro, cinema, circo, entre outros. 
A economia criativa tem sido vista como campo de ação de empreendedores criativos ou culturais. 
Cláudia Leitão, inspirando-se em Celso furtado, ressalta que  

se tomarmos a arte como forma de vida, se resgatarmos na criatividade humana uma 
energia sem finalidade, talvez tivéssemos aí um bom mote para qualificar a palavra 
economia como criativa, uma economia voltada à inclusão produtiva e, sobretudo, às 
dinâmicas sociais de fusão entre o criar e o viver (LEITÃO, 2013, p. 9). 

Ora dedicar-se ao estudo do empreendedorismo, para mim, sempre teve um sentido 
inclusivo. Sempre desejei entender a ação empreendedora, a partir dos desejos e motivações do 
indivíduo empreendedor. No entanto, pouco me preocupei, até recentemente, com o aspecto de 
manifestação cultural no empreender. Ao me dedicar ao estudo do empreendedorismo cultural, 
vislumbro a possibilidade de compreender a ação empreendedora em um espaço onde a lógica de 
negócio se emparelha à lógica da criação cultural. Como conciliá-las? Nesse esforço de 
compreensão do empreendedorismo cultural, parti em busca de textos publicados sobre o tema. 
Alguns me chamaram a atenção e os descrevo brevemente nesta seção. Esta é uma a´rea de 
discussão recente. 
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Individual (Mei) – que está sendo cada vez mais frequente no campo da economia da cultura. 
Embora possa ser uma identidade contestada, as demandas regulatórias parecem induzir a um 
grande número de pessoas a se formalizarem como Meis. Assim, este texto está estruturado em 
mais três seções além dessa introdução. Na próxima abordo questões conceituais e relatos empíricos 
sobre a economia da cultura e o empreendedorismo cultural. Na terceira, apresento dados 
estatísticos sobre a presença de MEis na economia da cultura e sua dinâmica de crescimento em 
algumas atividades. Por fim, concluo o texto com uma síntese das motivações que me levaram a 
escrever o artigo e possíveis desdobramentos. 

2. ECONOMIA DA CULTURA E EMPREENDEDORISMO CULTURAL

O empreendedorismo tem sido estudado em diversos contextos. Mais recentemente, a 
Economia Criativa tem sido foco de atenção dos pesquisadores, tanto por sua potencial contribuição 
ao desenvolvimento econômico e social quanto por suas peculiaridades no modo de atuação das 
organizações que nela se incluem (BENDASSOLI ET AL, 2009; KIRSCHBAUM et al, 2009). 
Embora haja muitas atividades empresarias que são elencadas como integrantes da economia 
criativa, a maior parte delas pode ser compreendidas como sendo um espaço da economia cultural. 
Por exemplo, atividades relacionadas às artes plásticas, literatura, teatro, cinema, circo, entre outros. 
A economia criativa tem sido vista como campo de ação de empreendedores criativos ou culturais. 
Cláudia Leitão, inspirando-se em Celso furtado, ressalta que  

se tomarmos a arte como forma de vida, se resgatarmos na criatividade humana uma 
energia sem finalidade, talvez tivéssemos aí um bom mote para qualificar a palavra 
economia como criativa, uma economia voltada à inclusão produtiva e, sobretudo, às 
dinâmicas sociais de fusão entre o criar e o viver (LEITÃO, 2013, p. 9). 

Ora dedicar-se ao estudo do empreendedorismo, para mim, sempre teve um sentido 
inclusivo. Sempre desejei entender a ação empreendedora, a partir dos desejos e motivações do 
indivíduo empreendedor. No entanto, pouco me preocupei, até recentemente, com o aspecto de 
manifestação cultural no empreender. Ao me dedicar ao estudo do empreendedorismo cultural, 
vislumbro a possibilidade de compreender a ação empreendedora em um espaço onde a lógica de 
negócio se emparelha à lógica da criação cultural. Como conciliá-las? Nesse esforço de 
compreensão do empreendedorismo cultural, parti em busca de textos publicados sobre o tema. 
Alguns me chamaram a atenção e os descrevo brevemente nesta seção. Esta é uma a´rea de 
discussão recente. 

Uma revisão sistemática de artigos publicados em periódicos científicos permitiu que 
Hausmann e Heinze (2016) descrevessem os principais temas de pesquisa e a diversidade de 
definições com que o empreendedorismo cultural tem sido abordado nos estudos a partir de 1996. 
Os temas mais frequentes foram: Intraempreendedorismo cultural; fatores influenciadores ou de 
sucesso no empreendedorismo cultural; educação para o empreendedorismo; e cidades criativas. Os 
autores observaram o uso dos termos empreendedorismo cultural e empreendedorismo criativo com 
um significado mais amplo, aplicados nas indústrias criativas em geral, e o empreendedorismo nas 
artes com um uso mais restrito ao campo das artes. De forma semelhante, Davel e Corá (2016) 
apresentaram uma síntese das pesquisas sobre empreendedorismo cultural apontando uma agenda 
de pesquisa. Revelando uma pluralidade de perspectivas de análise para o empreendedorismo 
cultural, estes evidenciaram estudos sobre: “a cultura como discurso simbólico (recurso retórico); a 
cultura como processo de criação simbólica; e a cultura como consumo simbólico” (p. 368). 
Todavia, a adoção do termo empreendedor cultural não é feita sem que alguns apontem suas 
implicações negativas em um tom mais crítico. 

Ao discorrer sobre um conjunto de questões associadas à Lei de Fomento ao Teatro do 
município de São Paulo, Oliveira (2015) chamou a atenção para os riscos associados à noção de 
empreendedorismo cultural, quando visto ou orientado exclusivamente por uma perspectiva 
econômica. Assim, em sua opinião, podemos estar vivenciando “um estágio em que a cultura deixa 
de ser contraponto ou “instrumento neutro de práticas mercadológicas” para se tornar terreno 
determinante do mundo dos negócios, ela mesma como grande negócio” (OLIVEIRA, 2015, p. 247-
248). 

Outra perspectiva crítica foi apresentada por Boon, Jones e Curnow (2009) ao analisarem a 
resistência de um grupo de moradores de uma pequena localidade neozelandesa sobre a realização 
de um filme baseado em uma tragédia em que um atirador matou treze pessoas em novembro de 
1990. Questionando a identificação entre indústria criativa e indústria cultural, os autores chamam a 
atenção para o lado negro do empreendedorismo criativo, nesse caso do cinema, ao evidenciar que a 
cultura acaba sendo tratada como um recurso econômico, e não são considerados os possíveis 
impactos negativos de um enfoque meramente econômico sobre as denominadas indústrias 
criativas. 

Encontrei vários estudos empíricos que abordaram o empreendedorismo mcultural em 
diferentes contexto. Por exemplo, Patten (2016) analisou relatos de três empreendedoras no campo 
da indústria criativa. Usando uma abordagem qualitativa, baseada em entrevistas em profundidade, 
a autora apontou que os entrevistados não se alinham com os discursos tradicionais de 
empreendedorismo, embora tenham que equilibrar a expressão da criatividade, em produtos, 
experiências e serviços, com as demandas de negócios que envolvem diversas estratégias para gerar 
renda. 

Em outro texto, a história da criação da Grand River Jazz Society é narrada por Preece 
9(2014). O texto discorre sobre as seis dimensões da bricolagem social no surgimento de um 
empreendimento cultural, do qual o próprio autor foi um dos criadores. A importância do fazendo 
um fazer (making a do), a recusa de ser constrangido por limitações, improvisação, criação de valor, 
participação de stakeholders e persuasão são práticas empreendedoras exemplificadas ao longo do 
texto. Em suma, ao demonstrar a aderência deste processo empreendedor no campo das artes ao 
modelo da bricolagem social, Preece (2014) aponta como empreendedores com conhecimento local 
e acesso a recursos locais conseguem empreender soluções únicas, usando os recursos à mão, ao 
invés de realizar esforços extremos tentando atender requisitos externos que demandam recursos 
que dificilmente podem ser obtidos.  

Alguns textos brasileiros têm discutido aspectos do empreendedorismo cultural no campo do 
cinema. Guerra e Paiva Júnior (2014) investigaram os aspectos que compõem a dimensão privada 
da ação do empreendedor cultural na produção de cinema. Para os autores a dimensão privada da 
ação empreendedora na produção cultural inclui: estruturas de sentido que abarcam aspectos 
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gosta; Fazer o que percebe como necessário para uma parte da sociedade ou do mercado. Essa é a 
motivação inicial em muitos casos. Uma vontade de se expressar para o mundo. Revelar sua 
identidade. 

Mais tarde, quando a organização se estabiliza, muitas vezes, percebe-se que é necessário 
um equilíbrio entre o que se quer fazer e o que o mercado/sociedade deseja. É o momento de ajuste, 
de mudança, de inovação, de transformação. Mas, continua sendo um espaço expressivo. É da 
percepção do empreendedor ou da empreendedora sobre seu espaço de atuação que surge sua 
interpretação de qual é a situação. A partir dessa interpretação, suas decisões serão tomadas. Surge 
o momento da sua comunicação com o mercado ou com a sociedade de forma mais ampla. Aqueles
que empreendem parecem nos dizer: é isso o que eu enxergo e assim que quero participar desse
mundo!

Desde então tenho estudado, às vezes mais intensamente, às vezes mais esporadicamente, o 
empreendedorismo no campo da cultura. Neste texto, meu objetivo é apresentar algumas 
considerações sobre o que é o empreendedorismo cultural e como, algumas vezes, este pode ter uma 
identidade contestada no campo da cultura. De forma subsidiária, apresento dados estatísticos sobre 
uma nova forma de atuação empreendedora estabelecida no Brasil – o Micro Empreendedor
Individual (Mei) – que está sendo cada vez mais frequente no campo da economia da cultura. 
Embora possa ser uma identidade contestada, as demandas regulatórias parecem induzir a um 
grande número de pessoas a se formalizarem como Meis. Assim, este texto está estruturado em 
mais três seções além dessa introdução. Na próxima abordo questões conceituais e relatos empíricos 
sobre a economia da cultura e o empreendedorismo cultural. Na terceira, apresento dados 
estatísticos sobre a presença de MEis na economia da cultura e sua dinâmica de crescimento em 
algumas atividades. Por fim, concluo o texto com uma síntese das motivações que me levaram a 
escrever o artigo e possíveis desdobramentos. 

2. ECONOMIA DA CULTURA E EMPREENDEDORISMO CULTURAL

O empreendedorismo tem sido estudado em diversos contextos. Mais recentemente, a 
Economia Criativa tem sido foco de atenção dos pesquisadores, tanto por sua potencial contribuição 
ao desenvolvimento econômico e social quanto por suas peculiaridades no modo de atuação das 
organizações que nela se incluem (BENDASSOLI ET AL, 2009; KIRSCHBAUM et al, 2009). 
Embora haja muitas atividades empresarias que são elencadas como integrantes da economia 
criativa, a maior parte delas pode ser compreendidas como sendo um espaço da economia cultural. 
Por exemplo, atividades relacionadas às artes plásticas, literatura, teatro, cinema, circo, entre outros. 
A economia criativa tem sido vista como campo de ação de empreendedores criativos ou culturais. 
Cláudia Leitão, inspirando-se em Celso furtado, ressalta que  

se tomarmos a arte como forma de vida, se resgatarmos na criatividade humana uma 
energia sem finalidade, talvez tivéssemos aí um bom mote para qualificar a palavra 
economia como criativa, uma economia voltada à inclusão produtiva e, sobretudo, às 
dinâmicas sociais de fusão entre o criar e o viver (LEITÃO, 2013, p. 9). 

Ora dedicar-se ao estudo do empreendedorismo, para mim, sempre teve um sentido 
inclusivo. Sempre desejei entender a ação empreendedora, a partir dos desejos e motivações do 
indivíduo empreendedor. No entanto, pouco me preocupei, até recentemente, com o aspecto de 
manifestação cultural no empreender. Ao me dedicar ao estudo do empreendedorismo cultural, 
vislumbro a possibilidade de compreender a ação empreendedora em um espaço onde a lógica de 
negócio se emparelha à lógica da criação cultural. Como conciliá-las? Nesse esforço de 
compreensão do empreendedorismo cultural, parti em busca de textos publicados sobre o tema. 
Alguns me chamaram a atenção e os descrevo brevemente nesta seção. Esta é uma a´rea de 
discussão recente. 

Uma revisão sistemática de artigos publicados em periódicos científicos permitiu que 
Hausmann e Heinze (2016) descrevessem os principais temas de pesquisa e a diversidade de 
definições com que o empreendedorismo cultural tem sido abordado nos estudos a partir de 1996. 
Os temas mais frequentes foram: Intraempreendedorismo cultural; fatores influenciadores ou de 
sucesso no empreendedorismo cultural; educação para o empreendedorismo; e cidades criativas. Os 
autores observaram o uso dos termos empreendedorismo cultural e empreendedorismo criativo com 
um significado mais amplo, aplicados nas indústrias criativas em geral, e o empreendedorismo nas 
artes com um uso mais restrito ao campo das artes. De forma semelhante, Davel e Corá (2016) 
apresentaram uma síntese das pesquisas sobre empreendedorismo cultural apontando uma agenda 
de pesquisa. Revelando uma pluralidade de perspectivas de análise para o empreendedorismo 
cultural, estes evidenciaram estudos sobre: “a cultura como discurso simbólico (recurso retórico); a 
cultura como processo de criação simbólica; e a cultura como consumo simbólico” (p. 368). 
Todavia, a adoção do termo empreendedor cultural não é feita sem que alguns apontem suas 
implicações negativas em um tom mais crítico. 

Ao discorrer sobre um conjunto de questões associadas à Lei de Fomento ao Teatro do 
município de São Paulo, Oliveira (2015) chamou a atenção para os riscos associados à noção de 
empreendedorismo cultural, quando visto ou orientado exclusivamente por uma perspectiva 
econômica. Assim, em sua opinião, podemos estar vivenciando “um estágio em que a cultura deixa 
de ser contraponto ou “instrumento neutro de práticas mercadológicas” para se tornar terreno 
determinante do mundo dos negócios, ela mesma como grande negócio” (OLIVEIRA, 2015, p. 247-
248). 

Outra perspectiva crítica foi apresentada por Boon, Jones e Curnow (2009) ao analisarem a 
resistência de um grupo de moradores de uma pequena localidade neozelandesa sobre a realização 
de um filme baseado em uma tragédia em que um atirador matou treze pessoas em novembro de 
1990. Questionando a identificação entre indústria criativa e indústria cultural, os autores chamam a 
atenção para o lado negro do empreendedorismo criativo, nesse caso do cinema, ao evidenciar que a 
cultura acaba sendo tratada como um recurso econômico, e não são considerados os possíveis 
impactos negativos de um enfoque meramente econômico sobre as denominadas indústrias 
criativas. 

Encontrei vários estudos empíricos que abordaram o empreendedorismo mcultural em 
diferentes contexto. Por exemplo, Patten (2016) analisou relatos de três empreendedoras no campo 
da indústria criativa. Usando uma abordagem qualitativa, baseada em entrevistas em profundidade, 
a autora apontou que os entrevistados não se alinham com os discursos tradicionais de 
empreendedorismo, embora tenham que equilibrar a expressão da criatividade, em produtos, 
experiências e serviços, com as demandas de negócios que envolvem diversas estratégias para gerar 
renda. 

Em outro texto, a história da criação da Grand River Jazz Society é narrada por Preece 
9(2014). O texto discorre sobre as seis dimensões da bricolagem social no surgimento de um 
empreendimento cultural, do qual o próprio autor foi um dos criadores. A importância do fazendo 
um fazer (making a do), a recusa de ser constrangido por limitações, improvisação, criação de valor, 
participação de stakeholders e persuasão são práticas empreendedoras exemplificadas ao longo do 
texto. Em suma, ao demonstrar a aderência deste processo empreendedor no campo das artes ao 
modelo da bricolagem social, Preece (2014) aponta como empreendedores com conhecimento local 
e acesso a recursos locais conseguem empreender soluções únicas, usando os recursos à mão, ao 
invés de realizar esforços extremos tentando atender requisitos externos que demandam recursos 
que dificilmente podem ser obtidos.  

Alguns textos brasileiros têm discutido aspectos do empreendedorismo cultural no campo do 
cinema. Guerra e Paiva Júnior (2014) investigaram os aspectos que compõem a dimensão privada 
da ação do empreendedor cultural na produção de cinema. Para os autores a dimensão privada da 
ação empreendedora na produção cultural inclui: estruturas de sentido que abarcam aspectos 

subjetivos, socioculturais e políticos responsáveis pela construção de significados comuns por meio 
dos quais os atores se articulam; trajetórias individuais compostas por aspectos da subjetividade dos 
produtores relacionados com a dimensão privada de suas vidas; e transformação de ideias em 
“produtos” (p. 60).

Em texto anterior, com base em entrevistas de três cineastas pernambucanos, Guerra e Paiva 
Júnior (2011, p. 84) apontaram que  

a ação do empreendedor cultural está relacionada com um esforço de emancipação de 
grupos profissionais, a melhoria de condições de produção e a absorção de recursos em 
meio à articulação em rede. Esse perfil de atuação auxilia a (re)discussão dos conceitos de 
competição e estratégia organizacional sob a perspectiva de um setor produtivo 
caracterizado pela agregação de pessoas em torno de projetos que expressam aspectos 
subjetivos de seus parceiros estratégicos. 

 Ademais, segundo os autores, o empreendedor cultural em Pernambuco faz uso da 
“brodagem”, neologismo associado a uma ação coletiva na produção cultural, recorrendo às suas 
experiências cotidianas com uma forte consciência de seu contexto sociocultural. 

Um terceiro texto integra, com os outros dois, uma espécie de trilogia de estudos sobre 
empreendedorismo cultural no campo do cinema feito em Pernambuco em períodos recentes 
(PAIVA JÚNIOR; GUERRA; ALMEIDA, 2012). Neste artigo, os autores sugeriram categorias e 
subcategorias que são necessárias para o entendimento da dimensão pública da ação empreendedora 
nesse campo. A partir de duas entrevistas com produtores pernambucanos, o texto aponou que: 

a articulação dos empreendedores em torno do desenvolvimento de seus filmes constitui um 
espaço de negociação e de tensão. O movimento de autoafirmação da posição de produtor, 
presente nos relatos, destaca uma retórica que alicerça a crescente demanda por 
profissionalização. No entanto, os estilos de produção de cada realizador vislumbram 
formas diferentes de pensar e fazer cinema. Podemos observar também que a projeção dos 
realizadores culmina num imbricamento do indivíduo com o aparato institucional do setor. 
Por vezes, a polifonia presente nos relatos reflete a interlocução ora do sujeito, ora de sua 
organização. Essa relação estabelece o comprometimento do empreendedor cultural com os 
projetos que desenvolve, assim como o exercício da atividade de produção para além do 
aspecto econômico, ampliando-se para o nível existencial (p.168). 

No campo das Artes, encontrei um periódico criado em 2012 que se dedica ao campo do 
empreendedorismo - Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts. Duas discussões são 
frequentes nos textos desse periódico. A primeira diz respeito ao próprio entendimento do que é um 
empreendedor nas artes e as resistências que os artista apresentam ao uso do termo empreendedor 
para descrever sua identidade profissional. A outra área de debate frequente nesse periódico está 
relacionada ao ensino do empreendedorismo no campo das artes. Para esse texto, me restringirei à 
primeira linha de discussão, mais diretamente relacionada ao objetivo dessa escrita. 

Na primeira linha de debate, Bonin-Rodriguez (2012) comentaram sobre a resistência ao uso 
do termo empreendedor quando aplicado a artistas e sugeriram o termo “artista-produtor”. Para o 
autor, o termo “artista-produtor” reconhece a resistência política ao termo “empreendedor” e 
oferece uma moldura para o estreito conjunto de preocupações empreendedoras que são 
reconhecidas e promovidas pelo setor cultural que dispõe de poucos recursos e tenta multiplicar 
suas capacidades promovendo parcerias entre artistas e organizações do campo das Artes (p. 14). 

Esta discussão surgiu, também, em um texto brasileiro que trouxe uma análise crítica da 
noção de empreendedorismo cultural associado ao discurso da cultura inovadora. O autor comentou 
que 

"é forçoso reconhecer que é extremamente difícil estabelecer focos de resistência aos 
modelos de negócio e às formas de comportamento ativadas pelas instituições destinadas a 
promover o empreendedorismo e a inovação em cultura. No entanto, é absolutamente 
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subjetivos, socioculturais e políticos responsáveis pela construção de significados comuns por meio 
dos quais os atores se articulam; trajetórias individuais compostas por aspectos da subjetividade dos 
produtores relacionados com a dimensão privada de suas vidas; e transformação de ideias em 
“produtos” (p. 60).

Em texto anterior, com base em entrevistas de três cineastas pernambucanos, Guerra e Paiva 
Júnior (2011, p. 84) apontaram que  

a ação do empreendedor cultural está relacionada com um esforço de emancipação de 
grupos profissionais, a melhoria de condições de produção e a absorção de recursos em 
meio à articulação em rede. Esse perfil de atuação auxilia a (re)discussão dos conceitos de 
competição e estratégia organizacional sob a perspectiva de um setor produtivo 
caracterizado pela agregação de pessoas em torno de projetos que expressam aspectos 
subjetivos de seus parceiros estratégicos. 

 Ademais, segundo os autores, o empreendedor cultural em Pernambuco faz uso da 
“brodagem”, neologismo associado a uma ação coletiva na produção cultural, recorrendo às suas 
experiências cotidianas com uma forte consciência de seu contexto sociocultural. 

Um terceiro texto integra, com os outros dois, uma espécie de trilogia de estudos sobre 
empreendedorismo cultural no campo do cinema feito em Pernambuco em períodos recentes 
(PAIVA JÚNIOR; GUERRA; ALMEIDA, 2012). Neste artigo, os autores sugeriram categorias e 
subcategorias que são necessárias para o entendimento da dimensão pública da ação empreendedora 
nesse campo. A partir de duas entrevistas com produtores pernambucanos, o texto aponou que: 

a articulação dos empreendedores em torno do desenvolvimento de seus filmes constitui um 
espaço de negociação e de tensão. O movimento de autoafirmação da posição de produtor, 
presente nos relatos, destaca uma retórica que alicerça a crescente demanda por 
profissionalização. No entanto, os estilos de produção de cada realizador vislumbram 
formas diferentes de pensar e fazer cinema. Podemos observar também que a projeção dos 
realizadores culmina num imbricamento do indivíduo com o aparato institucional do setor. 
Por vezes, a polifonia presente nos relatos reflete a interlocução ora do sujeito, ora de sua 
organização. Essa relação estabelece o comprometimento do empreendedor cultural com os 
projetos que desenvolve, assim como o exercício da atividade de produção para além do 
aspecto econômico, ampliando-se para o nível existencial (p.168). 

No campo das Artes, encontrei um periódico criado em 2012 que se dedica ao campo do 
empreendedorismo - Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts. Duas discussões são 
frequentes nos textos desse periódico. A primeira diz respeito ao próprio entendimento do que é um 
empreendedor nas artes e as resistências que os artista apresentam ao uso do termo empreendedor 
para descrever sua identidade profissional. A outra área de debate frequente nesse periódico está 
relacionada ao ensino do empreendedorismo no campo das artes. Para esse texto, me restringirei à 
primeira linha de discussão, mais diretamente relacionada ao objetivo dessa escrita. 

Na primeira linha de debate, Bonin-Rodriguez (2012) comentaram sobre a resistência ao uso 
do termo empreendedor quando aplicado a artistas e sugeriram o termo “artista-produtor”. Para o 
autor, o termo “artista-produtor” reconhece a resistência política ao termo “empreendedor” e 
oferece uma moldura para o estreito conjunto de preocupações empreendedoras que são 
reconhecidas e promovidas pelo setor cultural que dispõe de poucos recursos e tenta multiplicar 
suas capacidades promovendo parcerias entre artistas e organizações do campo das Artes (p. 14). 

Esta discussão surgiu, também, em um texto brasileiro que trouxe uma análise crítica da 
noção de empreendedorismo cultural associado ao discurso da cultura inovadora. O autor comentou 
que 

"é forçoso reconhecer que é extremamente difícil estabelecer focos de resistência aos 
modelos de negócio e às formas de comportamento ativadas pelas instituições destinadas a 
promover o empreendedorismo e a inovação em cultura. No entanto, é absolutamente 

urgente repensar o modelo sobre o qual são construídas as indústrias culturais e criativas, 
demonstrando os limites dos discursos oficiais, enquanto se imaginam outras formas de 
relação com o campo cultural e a promoção da cultura e das artes (BRAGA, 2015, p. 233). 

Por outro lado, há contribuições que apontam para a possibilidade de uma identidade 
empreendedora fazer sentido na economia da cultura. A trajetória de Damien Hirst, o polêmico 
artista inglês que está na raiz da reurbanização do leste de Londres, foi utilizada por Enhuber (2014) 
para ilustrar as dificuldades de distinção entre os conceitos de empreendedor cultural e econômico. 
Neste texto, assim como em outros, a própria definição do que seja o empreendedorismo cultural se 
mostra polêmica e de difícil precisão conforme indicou Kolsteeg (2013). Este considera que o 
fenômeno ocorre nas organizações culturais ou artísticas que oferecem produtos e serviços que 
comunicam um valor simbólico e cultural. Já em Rea (2008), uma definição de empreendedorismo 
cultural foi proposta na seguinte formulação: uma abordagem multifacetada à cultura como 
negócio, corporificada por sujeitos inventivos e empreendedores que ativamente se engajam em 
múltiplas formas de produção cultural, que incluem desde a escrita ficcional e tradução em drama, 
cinema, rádio, até a fabricação de produtos de consumo. Outra definição é a de Banks et al. (2000), 
para quem o empreendedorismo cultural está “diretamente relacionado com a produção de bens e 
serviços culturais, produtos cujo principal valor é simbólico, derivado da sua função como 
portadores de significados em imagens, símbolos, sinais e sons”.

No campo das artes brasileiras, a trajetória empreendedora de dois artistas – Ivaldo Bertazzo 
no campo da Dança e Chico Pelúcio no Teatro - foi descrita e analisada por Corá (2016). Em seu 
estudo, a autora abordou as estratégias para o empreendimento, a construção discursiva do valor do 
empreendimento e o uso da prática cultural como recursos para o empreendimento. Em síntese, o 
estudo revelou que "tais empreendedores só se tornaram referência nos setores artísticos em que 
atuam por serem artistas consagrados e, sobretudo, por serem visionários na construção de produtos 
culturais inovadores e que se tornam diferenciais no mercado cultural e artístico, tornando-os fonte 
de inspiração estética e de modelo de gestão” (p. 87). Assim, como no texto que descreveu a
trajetória de Damien Hirst, vejo nessas trajetórias uma forte aproximação entre o 
empreendedorismo cultural e econômico. 

Uma reflexão de Smith e Gillett (2015) sobre sua própria experiência como membros de 
uma banda de rock mostrou o que eles julgam uma experiência empreendedora no campo da 
música. Os principais aspectos relatados envolvem a cooperação entre os membros da banda, 
compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis, o uso de networking extensivo tanto para 
viabilizar os produtos musicais da banda quanto na sua comercialização e um processo coletivo de 
criatividade. 

Também no campo da música, mas em contexto muito diverso, Nytch (2012) descreveu a 
transformação que houve na forma de atuação da Pittsburgh New Music Ensemble e a consequente 
criação do Teatro da Música como um caso bem-sucedido de empreendedorismo nas Artes. Para o 
autor, este tipo de empreendedorismo pode ser definido como o uso de estratégias empreendedoras 
dentro do próprio processo criativo. Nesse caso, transformações no modo de apresentar concertos 
de música de câmara contemporânea foram utilizadas como exemplos de ações consistentes com a 
abordagem efetual do empreendedorismo, do consumo hedonístico e da orientação para demandas 
incipientes. 

Em um dos textos mais recentes que localizei, Martins, Tavares e Rodrigues (2016) 
analisaram os impactos do discurso sobre empreendedorismo na produção cultural da cidade de 
Pelotas no Rio Grande do Sul. Com base em entrevistas com sete atores culturais daquela cidade, os 
autores revelaram que, embora os entrevistados tenham afirmado que o discurso sobre 
empreendedorismo não afeta de forma significativa seus trabalhos no campo da cultura, ao mesmo 
tempo, reconheceram a necessidade de adotar técnicas e comportamentos empresariais em paralelo 
com seu trabalho artístico. Inclusive foi observada uma prática discursiva entre artistas e atores 
culturais que incorpora fortemente a linguagem empresarial. 
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subjetivos, socioculturais e políticos responsáveis pela construção de significados comuns por meio 
dos quais os atores se articulam; trajetórias individuais compostas por aspectos da subjetividade dos 
produtores relacionados com a dimensão privada de suas vidas; e transformação de ideias em 
“produtos” (p. 60).

Em texto anterior, com base em entrevistas de três cineastas pernambucanos, Guerra e Paiva 
Júnior (2011, p. 84) apontaram que  

a ação do empreendedor cultural está relacionada com um esforço de emancipação de 
grupos profissionais, a melhoria de condições de produção e a absorção de recursos em 
meio à articulação em rede. Esse perfil de atuação auxilia a (re)discussão dos conceitos de 
competição e estratégia organizacional sob a perspectiva de um setor produtivo 
caracterizado pela agregação de pessoas em torno de projetos que expressam aspectos 
subjetivos de seus parceiros estratégicos. 

 Ademais, segundo os autores, o empreendedor cultural em Pernambuco faz uso da 
“brodagem”, neologismo associado a uma ação coletiva na produção cultural, recorrendo às suas 
experiências cotidianas com uma forte consciência de seu contexto sociocultural. 

Um terceiro texto integra, com os outros dois, uma espécie de trilogia de estudos sobre 
empreendedorismo cultural no campo do cinema feito em Pernambuco em períodos recentes 
(PAIVA JÚNIOR; GUERRA; ALMEIDA, 2012). Neste artigo, os autores sugeriram categorias e 
subcategorias que são necessárias para o entendimento da dimensão pública da ação empreendedora 
nesse campo. A partir de duas entrevistas com produtores pernambucanos, o texto aponou que: 

a articulação dos empreendedores em torno do desenvolvimento de seus filmes constitui um 
espaço de negociação e de tensão. O movimento de autoafirmação da posição de produtor, 
presente nos relatos, destaca uma retórica que alicerça a crescente demanda por 
profissionalização. No entanto, os estilos de produção de cada realizador vislumbram 
formas diferentes de pensar e fazer cinema. Podemos observar também que a projeção dos 
realizadores culmina num imbricamento do indivíduo com o aparato institucional do setor. 
Por vezes, a polifonia presente nos relatos reflete a interlocução ora do sujeito, ora de sua 
organização. Essa relação estabelece o comprometimento do empreendedor cultural com os 
projetos que desenvolve, assim como o exercício da atividade de produção para além do 
aspecto econômico, ampliando-se para o nível existencial (p.168). 

No campo das Artes, encontrei um periódico criado em 2012 que se dedica ao campo do 
empreendedorismo - Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts. Duas discussões são 
frequentes nos textos desse periódico. A primeira diz respeito ao próprio entendimento do que é um 
empreendedor nas artes e as resistências que os artista apresentam ao uso do termo empreendedor 
para descrever sua identidade profissional. A outra área de debate frequente nesse periódico está 
relacionada ao ensino do empreendedorismo no campo das artes. Para esse texto, me restringirei à 
primeira linha de discussão, mais diretamente relacionada ao objetivo dessa escrita. 

Na primeira linha de debate, Bonin-Rodriguez (2012) comentaram sobre a resistência ao uso 
do termo empreendedor quando aplicado a artistas e sugeriram o termo “artista-produtor”. Para o 
autor, o termo “artista-produtor” reconhece a resistência política ao termo “empreendedor” e 
oferece uma moldura para o estreito conjunto de preocupações empreendedoras que são 
reconhecidas e promovidas pelo setor cultural que dispõe de poucos recursos e tenta multiplicar 
suas capacidades promovendo parcerias entre artistas e organizações do campo das Artes (p. 14). 

Esta discussão surgiu, também, em um texto brasileiro que trouxe uma análise crítica da 
noção de empreendedorismo cultural associado ao discurso da cultura inovadora. O autor comentou 
que 

"é forçoso reconhecer que é extremamente difícil estabelecer focos de resistência aos 
modelos de negócio e às formas de comportamento ativadas pelas instituições destinadas a 
promover o empreendedorismo e a inovação em cultura. No entanto, é absolutamente 

urgente repensar o modelo sobre o qual são construídas as indústrias culturais e criativas, 
demonstrando os limites dos discursos oficiais, enquanto se imaginam outras formas de 
relação com o campo cultural e a promoção da cultura e das artes (BRAGA, 2015, p. 233). 

Por outro lado, há contribuições que apontam para a possibilidade de uma identidade 
empreendedora fazer sentido na economia da cultura. A trajetória de Damien Hirst, o polêmico 
artista inglês que está na raiz da reurbanização do leste de Londres, foi utilizada por Enhuber (2014) 
para ilustrar as dificuldades de distinção entre os conceitos de empreendedor cultural e econômico. 
Neste texto, assim como em outros, a própria definição do que seja o empreendedorismo cultural se 
mostra polêmica e de difícil precisão conforme indicou Kolsteeg (2013). Este considera que o 
fenômeno ocorre nas organizações culturais ou artísticas que oferecem produtos e serviços que 
comunicam um valor simbólico e cultural. Já em Rea (2008), uma definição de empreendedorismo 
cultural foi proposta na seguinte formulação: uma abordagem multifacetada à cultura como 
negócio, corporificada por sujeitos inventivos e empreendedores que ativamente se engajam em 
múltiplas formas de produção cultural, que incluem desde a escrita ficcional e tradução em drama, 
cinema, rádio, até a fabricação de produtos de consumo. Outra definição é a de Banks et al. (2000), 
para quem o empreendedorismo cultural está “diretamente relacionado com a produção de bens e 
serviços culturais, produtos cujo principal valor é simbólico, derivado da sua função como 
portadores de significados em imagens, símbolos, sinais e sons”.

No campo das artes brasileiras, a trajetória empreendedora de dois artistas – Ivaldo Bertazzo 
no campo da Dança e Chico Pelúcio no Teatro - foi descrita e analisada por Corá (2016). Em seu 
estudo, a autora abordou as estratégias para o empreendimento, a construção discursiva do valor do 
empreendimento e o uso da prática cultural como recursos para o empreendimento. Em síntese, o 
estudo revelou que "tais empreendedores só se tornaram referência nos setores artísticos em que 
atuam por serem artistas consagrados e, sobretudo, por serem visionários na construção de produtos 
culturais inovadores e que se tornam diferenciais no mercado cultural e artístico, tornando-os fonte 
de inspiração estética e de modelo de gestão” (p. 87). Assim, como no texto que descreveu a
trajetória de Damien Hirst, vejo nessas trajetórias uma forte aproximação entre o 
empreendedorismo cultural e econômico. 

Uma reflexão de Smith e Gillett (2015) sobre sua própria experiência como membros de 
uma banda de rock mostrou o que eles julgam uma experiência empreendedora no campo da 
música. Os principais aspectos relatados envolvem a cooperação entre os membros da banda, 
compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis, o uso de networking extensivo tanto para 
viabilizar os produtos musicais da banda quanto na sua comercialização e um processo coletivo de 
criatividade. 

Também no campo da música, mas em contexto muito diverso, Nytch (2012) descreveu a 
transformação que houve na forma de atuação da Pittsburgh New Music Ensemble e a consequente 
criação do Teatro da Música como um caso bem-sucedido de empreendedorismo nas Artes. Para o 
autor, este tipo de empreendedorismo pode ser definido como o uso de estratégias empreendedoras 
dentro do próprio processo criativo. Nesse caso, transformações no modo de apresentar concertos 
de música de câmara contemporânea foram utilizadas como exemplos de ações consistentes com a 
abordagem efetual do empreendedorismo, do consumo hedonístico e da orientação para demandas 
incipientes. 

Em um dos textos mais recentes que localizei, Martins, Tavares e Rodrigues (2016) 
analisaram os impactos do discurso sobre empreendedorismo na produção cultural da cidade de 
Pelotas no Rio Grande do Sul. Com base em entrevistas com sete atores culturais daquela cidade, os 
autores revelaram que, embora os entrevistados tenham afirmado que o discurso sobre 
empreendedorismo não afeta de forma significativa seus trabalhos no campo da cultura, ao mesmo 
tempo, reconheceram a necessidade de adotar técnicas e comportamentos empresariais em paralelo 
com seu trabalho artístico. Inclusive foi observada uma prática discursiva entre artistas e atores 
culturais que incorpora fortemente a linguagem empresarial. 

Para alguns estudiosos, o empreendedorismo cultural é adotado como contexto de análise do 
processo empreendedor. Este foi o caso do estudo relatado por Almeida e Teixeira (2016). Neste 
estudo, as autoras investigaram o processo de criação de cinco empreendimentos da economia 
criativa. Os resultados evidenciaram aspectos comuns a processos empreendedores no campo dos 
negócios. Entre estes se destaca o fato de que, baseados nas experiências anteriores e 
conhecimentos adquiridos, os negócios foram criados em áreas de interesse pessoal dos 
empreendedores. Além disso, o apoio da família e amigos mostrou-se relevante nesse processo, que 
também foi marcado pela busca de parcerias como fontes de recursos e competências adicionais. 

Por fim, Gangi (2017) sugeriu que há um consenso inicial entre os estudiosos do 
empreendedorismo nas artes de que, assim como no empreendedorismo de negócios, empreender 
envolve processos de criação, comunicação, entrega e troca de formas de valor. Dessa forma, o 
autor entende que as pesquisas no campo do empreendedorismo nas artes podem partir dessa visão 
inicial e usar a lógica da efetuação como um meio de entendimento do processo empreendedor de 
artistas. Embora se refira ao campo das artes, penso que essa consideração se aplique também ao 
empreendedorismo cultural.  

No que diz respeito à formalização de sua inserção econômica, a crescente presença de Meis 
na economia da cultura brasileira pode representar uma assunção da identidade empreendedora. No 
entanto, pode ser que este fenômeno possua apenas um sentido formal que a atuação no mercado 
demanda. Assim, na próxima seção apresento dados que evidenciam essa dinâmica. 

3. A PRESENÇA DE MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO CAMPO DA
ECONOMIA DA CULTURA

Dados consolidados sobre a economia da cultura no Brasil não são facilmente encontrados. 
Em 2010, o Ministério da Cultura divulgou um relatório denominado “Cultura em Números” no 
qual é possível encontrar um panorama amplo sobre o setor cultural brasileiro, inclusive com dados 
sobre sua relevância econômica. A maioria dos dados disponibilizados é referente aos anos de 2005 
e 2006. Em 2006, as empresas culturais privadas no país representavam 5,7% do total de empresas. 
Quando se restringe a análise ao setor de serviços, as empresas culturais representavam 11,1% das 
empresas prestadoras de serviços no Brasil. Em termos de setores econômicos, as empresas 
culturais eram, em sua maioria, empresas de serviços (61,4%), com 25,1% participando da indústria 
de transformação e 13,5% têm natureza comercial. Esses números revelam a importância da 
economia da cultura na economia brasileira. 

De igual forma, a participação do setor da cultura em relação à geração de emprego e renda 
é significativa para o Brasil. As atividades culturais eram responsáveis por 4,1% do pessoal 
ocupado e 5,3% dos salários e outras remunerações, com um número médio de empregados por 
empresa igual a 5. A maioria das empresas do setor cultural era de micro e pequeno porte com 
97,5% empregando menos que 20 pessoas. Segundo dados do IBGE (2013), em 2010, no Brasil 
havia 2.102.698 pessoas ocupadas em atividades culturais, das quais 70% na condição de 
assalariados. 

A partir de informações disponibilizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE 
(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsistema.datasebrae.com.br%2F%23sebrae&h
=_AQGXuzfP), identifiquei o tamanho dos diferentes segmentos culturais entre 2009 e 2013. Essa 
base de dados fornece a quantidade de empresas segundo a Classificação Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE). As empresas são classificadas pelo porte em cinco categorias: Grande (G), 
Média (M), Pequena (P), Micro (Mi) e Microempreendedor Individual (Mei). Com base nas 
informações coletadas, 68 atividades empresariais foram consideradas parte da economia da cultura. 
Estas são listadas no quadro 1. 
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Para alguns estudiosos, o empreendedorismo cultural é adotado como contexto de análise do 
processo empreendedor. Este foi o caso do estudo relatado por Almeida e Teixeira (2016). Neste 
estudo, as autoras investigaram o processo de criação de cinco empreendimentos da economia 
criativa. Os resultados evidenciaram aspectos comuns a processos empreendedores no campo dos 
negócios. Entre estes se destaca o fato de que, baseados nas experiências anteriores e 
conhecimentos adquiridos, os negócios foram criados em áreas de interesse pessoal dos 
empreendedores. Além disso, o apoio da família e amigos mostrou-se relevante nesse processo, que 
também foi marcado pela busca de parcerias como fontes de recursos e competências adicionais. 

Por fim, Gangi (2017) sugeriu que há um consenso inicial entre os estudiosos do 
empreendedorismo nas artes de que, assim como no empreendedorismo de negócios, empreender 
envolve processos de criação, comunicação, entrega e troca de formas de valor. Dessa forma, o 
autor entende que as pesquisas no campo do empreendedorismo nas artes podem partir dessa visão 
inicial e usar a lógica da efetuação como um meio de entendimento do processo empreendedor de 
artistas. Embora se refira ao campo das artes, penso que essa consideração se aplique também ao 
empreendedorismo cultural.  

No que diz respeito à formalização de sua inserção econômica, a crescente presença de Meis 
na economia da cultura brasileira pode representar uma assunção da identidade empreendedora. No 
entanto, pode ser que este fenômeno possua apenas um sentido formal que a atuação no mercado 
demanda. Assim, na próxima seção apresento dados que evidenciam essa dinâmica. 

3. A PRESENÇA DE MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO CAMPO DA
ECONOMIA DA CULTURA

Dados consolidados sobre a economia da cultura no Brasil não são facilmente encontrados. 
Em 2010, o Ministério da Cultura divulgou um relatório denominado “Cultura em Números” no 
qual é possível encontrar um panorama amplo sobre o setor cultural brasileiro, inclusive com dados 
sobre sua relevância econômica. A maioria dos dados disponibilizados é referente aos anos de 2005 
e 2006. Em 2006, as empresas culturais privadas no país representavam 5,7% do total de empresas. 
Quando se restringe a análise ao setor de serviços, as empresas culturais representavam 11,1% das 
empresas prestadoras de serviços no Brasil. Em termos de setores econômicos, as empresas 
culturais eram, em sua maioria, empresas de serviços (61,4%), com 25,1% participando da indústria 
de transformação e 13,5% têm natureza comercial. Esses números revelam a importância da 
economia da cultura na economia brasileira. 

De igual forma, a participação do setor da cultura em relação à geração de emprego e renda 
é significativa para o Brasil. As atividades culturais eram responsáveis por 4,1% do pessoal 
ocupado e 5,3% dos salários e outras remunerações, com um número médio de empregados por 
empresa igual a 5. A maioria das empresas do setor cultural era de micro e pequeno porte com 
97,5% empregando menos que 20 pessoas. Segundo dados do IBGE (2013), em 2010, no Brasil 
havia 2.102.698 pessoas ocupadas em atividades culturais, das quais 70% na condição de 
assalariados. 

A partir de informações disponibilizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE 
(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsistema.datasebrae.com.br%2F%23sebrae&h
=_AQGXuzfP), identifiquei o tamanho dos diferentes segmentos culturais entre 2009 e 2013. Essa 
base de dados fornece a quantidade de empresas segundo a Classificação Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE). As empresas são classificadas pelo porte em cinco categorias: Grande (G), 
Média (M), Pequena (P), Micro (Mi) e Microempreendedor Individual (Mei). Com base nas 
informações coletadas, 68 atividades empresariais foram consideradas parte da economia da cultura. 
Estas são listadas no quadro 1. 

Quadro 1 – Atividades empresariais integrantes dos segmentos culturais 
Segmento Atividades
Artes Cênicas Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 

exceto andaimes; Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados anteriormente; Ensino de artes
cênicas, exceto dança; Ensino de dança; Gestão de espaços para artes 
cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas; Produção de 
espetáculos circenses, de marionetes e similares; Produção de 
espetáculos de dança; Produção de espetáculos de rodeios, 
vaquejadas e similares; e Produção teatral.

Artes Visuais e Eletrônicas Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; 
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; 
Comércio varejista de objetos de arte; Construção de obras-de-arte 
especiais; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente; 
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos 
químicos para fotografia; e Laboratórios fotográficos.

Audiovisual Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares; Atividades de exibição 
cinematográfica; Atividades de pós-produção cinematográfica, de 
vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente; 
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas 
de televisão não especificadas anteriormente; Atividades de rádio; 
Atividades de televisão aberta; Atividades relacionadas à televisão 
por assinatura, exceto programadoras; Comércio atacadista de 
filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de discos, CDs, 
DVDs e fitas; Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas 
de televisão; Estúdios cinematográficos; Fabricação de aparelhos de 
recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; 
Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e 
acessórios; Operadoras de televisão por assinatura por cabo; 
Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas; Operadoras 
de televisão por assinatura por satélite; Programadoras; Reprodução 
de vídeo em qualquer suporte; Serviços de dublagem; e Serviços de 
mixagem sonora em produção audiovisual.

Humanidades Atividades de bibliotecas e arquivos; Comércio atacadista de livros, 
jornais e outras publicações; Comércio varejista de jornais e revistas; 
Comércio varejista de livros; Edição de jornais diários; Edição de 
jornais não diários; Edição de livros; Edição de revistas; Edição 
integrada à impressão de jornais diários; Edição integrada à 
impressão de jornais não diários; Edição integrada à impressão de 
livros; Edição integrada à impressão de revistas; Impressão de 
jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas 
e outras publicações; e Serviços de pré-impressão
MúsicaAtividades de gravação de som e de edição de música; 
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios; Ensino de música; Fabricação de instrumentos musicais, 
peças e acessórios; e Produção musical

Patrimônio Cultural Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos 
e atrações similares; Restauração de obras de arte; e Restauração e 
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Para alguns estudiosos, o empreendedorismo cultural é adotado como contexto de análise do 
processo empreendedor. Este foi o caso do estudo relatado por Almeida e Teixeira (2016). Neste 
estudo, as autoras investigaram o processo de criação de cinco empreendimentos da economia 
criativa. Os resultados evidenciaram aspectos comuns a processos empreendedores no campo dos 
negócios. Entre estes se destaca o fato de que, baseados nas experiências anteriores e 
conhecimentos adquiridos, os negócios foram criados em áreas de interesse pessoal dos 
empreendedores. Além disso, o apoio da família e amigos mostrou-se relevante nesse processo, que 
também foi marcado pela busca de parcerias como fontes de recursos e competências adicionais. 

Por fim, Gangi (2017) sugeriu que há um consenso inicial entre os estudiosos do 
empreendedorismo nas artes de que, assim como no empreendedorismo de negócios, empreender 
envolve processos de criação, comunicação, entrega e troca de formas de valor. Dessa forma, o 
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ECONOMIA DA CULTURA
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sobre sua relevância econômica. A maioria dos dados disponibilizados é referente aos anos de 2005 
e 2006. Em 2006, as empresas culturais privadas no país representavam 5,7% do total de empresas. 
Quando se restringe a análise ao setor de serviços, as empresas culturais representavam 11,1% das 
empresas prestadoras de serviços no Brasil. Em termos de setores econômicos, as empresas 
culturais eram, em sua maioria, empresas de serviços (61,4%), com 25,1% participando da indústria 
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De igual forma, a participação do setor da cultura em relação à geração de emprego e renda 
é significativa para o Brasil. As atividades culturais eram responsáveis por 4,1% do pessoal 
ocupado e 5,3% dos salários e outras remunerações, com um número médio de empregados por 
empresa igual a 5. A maioria das empresas do setor cultural era de micro e pequeno porte com 
97,5% empregando menos que 20 pessoas. Segundo dados do IBGE (2013), em 2010, no Brasil 
havia 2.102.698 pessoas ocupadas em atividades culturais, das quais 70% na condição de 
assalariados. 

A partir de informações disponibilizadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE 
(http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsistema.datasebrae.com.br%2F%23sebrae&h
=_AQGXuzfP), identifiquei o tamanho dos diferentes segmentos culturais entre 2009 e 2013. Essa 
base de dados fornece a quantidade de empresas segundo a Classificação Nacional de Atividade 
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informações coletadas, 68 atividades empresariais foram consideradas parte da economia da cultura. 
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Quadro 1 – Atividades empresariais integrantes dos segmentos culturais 
Segmento Atividades
Artes Cênicas Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 

exceto andaimes; Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados anteriormente; Ensino de artes
cênicas, exceto dança; Ensino de dança; Gestão de espaços para artes 
cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas; Produção de 
espetáculos circenses, de marionetes e similares; Produção de 
espetáculos de dança; Produção de espetáculos de rodeios, 
vaquejadas e similares; e Produção teatral.

Artes Visuais e Eletrônicas Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; 
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; 
Comércio varejista de objetos de arte; Construção de obras-de-arte 
especiais; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente; 
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos 
químicos para fotografia; e Laboratórios fotográficos.

Audiovisual Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares; Atividades de exibição 
cinematográfica; Atividades de pós-produção cinematográfica, de 
vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente; 
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas 
de televisão não especificadas anteriormente; Atividades de rádio; 
Atividades de televisão aberta; Atividades relacionadas à televisão 
por assinatura, exceto programadoras; Comércio atacadista de 
filmes, CDs, DVDs, fitas e discos; Comércio varejista de artigos 
fotográficos e para filmagem; Comércio varejista de discos, CDs, 
DVDs e fitas; Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas 
de televisão; Estúdios cinematográficos; Fabricação de aparelhos de 
recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; 
Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e 
acessórios; Operadoras de televisão por assinatura por cabo; 
Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas; Operadoras 
de televisão por assinatura por satélite; Programadoras; Reprodução 
de vídeo em qualquer suporte; Serviços de dublagem; e Serviços de 
mixagem sonora em produção audiovisual.

Humanidades Atividades de bibliotecas e arquivos; Comércio atacadista de livros, 
jornais e outras publicações; Comércio varejista de jornais e revistas; 
Comércio varejista de livros; Edição de jornais diários; Edição de 
jornais não diários; Edição de livros; Edição de revistas; Edição 
integrada à impressão de jornais diários; Edição integrada à 
impressão de jornais não diários; Edição integrada à impressão de 
livros; Edição integrada à impressão de revistas; Impressão de 
jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas 
e outras publicações; e Serviços de pré-impressão
MúsicaAtividades de gravação de som e de edição de música; 
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios; Ensino de música; Fabricação de instrumentos musicais, 
peças e acessórios; e Produção musical

Patrimônio Cultural Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos 
e atrações similares; Restauração de obras de arte; e Restauração e 

conservação de lugares e prédios históricos
Produtos e Serviços para 
atividades culturais e outras 
atividades culturais

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas; Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e 
escritores; Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques 
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental;
Discotecas, danceterias, salões de dança e similares; Fabricação de 
mídias virgens, magnéticas e ópticas; Parques de diversão e parques 
temáticos; e Reprodução de som em qualquer suporte

Fonte: Elaboração própria 

Estas informações permitiram descrever a evolução da economia da cultura no período de 
cinco anos. No período 2009/2013, o número de empresas da economia da cultura como um todo 
teve um crescimento de 159%, passando de 79.302 empresas em 2009 para 205.524 em 2013. 

Esta taxa de crescimento foi diferente para cada porte de empresa. O número de grandes 
empresas teve um crescimento muito baixo (16%). As médias empresas tiveram uma redução de 
8% nos cinco anos. O crescimento das pequenas empresas foi de 22% e o das Microempresas 
atingiu 26%. O destaque nesse período é o crescimento do número de Meis. Nesse período, o seu 
número passou de apenas 1.245 em 2009 para 108.396 em 2013, o que significou um crescimento 
de 8.606%. Esse dado revela que a economia da cultura tem um predomínio acentuado de 
empreendimentos que envolvem um número muito pequeno de pessoas, visto que a figura do Mei, 
além do indivíduo empreendedor, permite a contratação de apenas mais um empregado. 

Essa dinâmica de crescimento se evidencia ainda mais quando se analisa a participação 
proporcional de cada porte no número de empresa. Em 2009, as atividades empresariais culturais 
tinham uma presença majoritária de microempresas (79,60%) e pequenas empresas (16,08%). Ao 
longo dos anos, ao passo que a participação de Meis foi aumentando, a dessas duas categorias foi 
diminuindo. Assim, em 2013, os Meis representaram mais da metade dos empreendimentos 
culturais, ficando as Microempresas com 38,64% do total. Esses dados estão sintetizados na tabela 
1.
Tabela 1 - Número de empresas da economia da cultura por porte (2009-2013) 
Ano G % M % P % Mei % Mi % Total

2009 292 0,37 1.893 2,39 12.748 16,08 1.245 1,57 63.124 79,60 79.302
2010 315 0,28 2.255 2,00 16.067 14,28 20.809 18,50 73.065 64,94 11.2511
2011 320 0,23 2.374 1,74 17.005 12,47 45.915 33,67 70.750 51,88 136.364
2012 347 0,21 1.714 1,02 14.267 8,48 76.491 45,48 75.381 44,82 168.200
2013 341 0,17 1.740 0,85 15.627 7,60 108.396 52,74 79.420 38,64 205.524

Fonte: Elaboração própria. 

Essa dinâmica foi reproduzida em cada um dos agrupamentos de atividades empresariais 
apresentados acima. Mas, com algumas pequenas diferenças quando se analisa os  números de 
2013. No segmento das Artes Cênicas havia uma presença majoritária de microempresas e Meis, 
53,9% e 33,4% do total de empreendimentos, respectivamente. Por outro lado, nas Artes Visuais e 
Eletrônicas os Meis eram 79,7% dos empreendimentos, enquanto que a participação de 
Microempresas foi de 18,0%. No setor de audiovisual, as microempresas eram pouco mais da 
metade dos empreendimentos (51,2%) e os Meis foram 37,3%. A diferença de proporção de 
microempresas e Meis nas Humanidades foi menor, 47,77% e 39,94%, respectivamente.  As 
atividades relacionadas à Música eram também predominantemente exercidas por micro 
empreendedores (70,13%), seguidos por microempresas (24,93%). O mesmo ocorreu com os 
empreendimentos do setor de Patrimônio Cultural: Meis foram 78,77% com 17,99% de 
microempresas. Por fim, no grupo composto por empresas de Produtos e Serviços para atividades 
culturais diversas e outras atividades, a presença majoritária foi de microempresas (79,94%) e 
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atingiu 26%. O destaque nesse período é o crescimento do número de Meis. Nesse período, o seu 
número passou de apenas 1.245 em 2009 para 108.396 em 2013, o que significou um crescimento 
de 8.606%. Esse dado revela que a economia da cultura tem um predomínio acentuado de 
empreendimentos que envolvem um número muito pequeno de pessoas, visto que a figura do Mei, 
além do indivíduo empreendedor, permite a contratação de apenas mais um empregado. 

Essa dinâmica de crescimento se evidencia ainda mais quando se analisa a participação 
proporcional de cada porte no número de empresa. Em 2009, as atividades empresariais culturais 
tinham uma presença majoritária de microempresas (79,60%) e pequenas empresas (16,08%). Ao 
longo dos anos, ao passo que a participação de Meis foi aumentando, a dessas duas categorias foi 
diminuindo. Assim, em 2013, os Meis representaram mais da metade dos empreendimentos 
culturais, ficando as Microempresas com 38,64% do total. Esses dados estão sintetizados na tabela 
1.
Tabela 1 - Número de empresas da economia da cultura por porte (2009-2013) 
Ano G % M % P % Mei % Mi % Total

2009 292 0,37 1.893 2,39 12.748 16,08 1.245 1,57 63.124 79,60 79.302
2010 315 0,28 2.255 2,00 16.067 14,28 20.809 18,50 73.065 64,94 11.2511
2011 320 0,23 2.374 1,74 17.005 12,47 45.915 33,67 70.750 51,88 136.364
2012 347 0,21 1.714 1,02 14.267 8,48 76.491 45,48 75.381 44,82 168.200
2013 341 0,17 1.740 0,85 15.627 7,60 108.396 52,74 79.420 38,64 205.524

Fonte: Elaboração própria. 

Essa dinâmica foi reproduzida em cada um dos agrupamentos de atividades empresariais 
apresentados acima. Mas, com algumas pequenas diferenças quando se analisa os  números de 
2013. No segmento das Artes Cênicas havia uma presença majoritária de microempresas e Meis, 
53,9% e 33,4% do total de empreendimentos, respectivamente. Por outro lado, nas Artes Visuais e 
Eletrônicas os Meis eram 79,7% dos empreendimentos, enquanto que a participação de 
Microempresas foi de 18,0%. No setor de audiovisual, as microempresas eram pouco mais da 
metade dos empreendimentos (51,2%) e os Meis foram 37,3%. A diferença de proporção de 
microempresas e Meis nas Humanidades foi menor, 47,77% e 39,94%, respectivamente.  As 
atividades relacionadas à Música eram também predominantemente exercidas por micro 
empreendedores (70,13%), seguidos por microempresas (24,93%). O mesmo ocorreu com os 
empreendimentos do setor de Patrimônio Cultural: Meis foram 78,77% com 17,99% de 
microempresas. Por fim, no grupo composto por empresas de Produtos e Serviços para atividades 
culturais diversas e outras atividades, a presença majoritária foi de microempresas (79,94%) e 

apenas 1,45% de Meis. 
Uma pergunta que pode ser interessante tentar responder diz respeito ao que levou a esta 

situação? Foi um movimento de formalização de muitos envolvidos com atividades culturais que 
atuavam na economia informal? Foi uma criação forçada de Meis por uma dinâmica de 
“terceirização” imposta por empregadores dos diversos setores da economia da cultura brasileira? 
Ou uma combinação dessas alternativas? Não tenho essa resposta, mas um levantamento de 
motivações para a formalização de Meis na cultura seria uma forma de respondê-las. 

5. CONCLUSÃO

Em meu entendimento, o campo de estudos em empreendedorismo cultural está em uma 
fase inicial de formação e ainda carece de conceitos consolidados. Apesar de nem todos os textos 
que analisei tenham reconhecido explicitamente esta tensão, julgo que um aspecto essencial de 
análise do empreendedorismo cultural está centrado na forma como aqueles que empreendem nesse 
campo lidam com interesses e objetivos que podem ser, às vezes, conflitantes. O ponto de tensão 
central no empreendedorismo cultural é como conciliar as demandas de sustentabilidade 
econômico-financeira do modo de vida capitalista dominante em nossa sociedade com as aspirações 
e desejos expressivos de natureza predominantemente subjetivas que são manifestadas no ato 
criativo do empreendedor cultural. 

É possível que a evolução do campo de estudos do empreendedorismo percorra trajetória 
semelhante à que se observa no campo do empreendedorismo sustentável.  Nesse campo, os estudos 
procuram compreender como as demandas para um desenvolvimento sustentável, ou seja, um 
desenvolvimento que equilibre as relações entre desenvolvimento econômico, qualidade ambiental 
e equidade social podem ser atendidas por empreendimentos que já nasçam com esta orientação. 
Segundo Schlange (2006), empreendimentos sustentáveis têm esses valores como centrais em 
oposição a uma visão tradicional de crescimento e lucro. De igual forma, no empreendedorismo 
cultural o econômico-financeiro poder ser visto como meio e não finalidade principal do processo 
empreendedor. 

Assim como empreender na economia da cultura é um fenômeno regido por duas lógicas 
distintas, produzir conhecimento na academia também o é. Concluo essas reflexões citando o filme: 
João, o Maestro de Mauro Lima, produção brasileira lançada nos cinemas em 2017. O filme narra, 
de forma documental, mas ficcionalizada, a vida do pianista e maestro João Carlos Martins. 
Impossível não enxergar na história desse artista brilhante, que soube se reinventar como pianista, 
após mais de uma década de experiência executiva no mundo dos negócios, uma experiência 
empreendedora. Quando seus problemas de saúde impediram que continuasse a carreira de pianista, 
se reinventou como maestro e empreendeu uma orquestra sinfônica. Mostrou-se um empreendedor. 
Eu diria um empreendedor cultural. Será que ele assumiria esta identidade? Não sei, mas talvez não 
importe. Pois, na construção de meu conhecimento, esse termo é apenas um rótulo que me ajuda a 
identificar um tipo diferente de empreendedor. Mas, todos eles, penso eu, culturais ou não, desejam 
se expressar para o mundo por meio de sua criatividade. Assim, construo meu conhecimento no 
campo do empreendedorismo, combinando arte e ciência. 
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e equidade social podem ser atendidas por empreendimentos que já nasçam com esta orientação. 
Segundo Schlange (2006), empreendimentos sustentáveis têm esses valores como centrais em 
oposição a uma visão tradicional de crescimento e lucro. De igual forma, no empreendedorismo 
cultural o econômico-financeiro poder ser visto como meio e não finalidade principal do processo 
empreendedor. 

Assim como empreender na economia da cultura é um fenômeno regido por duas lógicas 
distintas, produzir conhecimento na academia também o é. Concluo essas reflexões citando o filme: 
João, o Maestro de Mauro Lima, produção brasileira lançada nos cinemas em 2017. O filme narra, 
de forma documental, mas ficcionalizada, a vida do pianista e maestro João Carlos Martins. 
Impossível não enxergar na história desse artista brilhante, que soube se reinventar como pianista, 
após mais de uma década de experiência executiva no mundo dos negócios, uma experiência 
empreendedora. Quando seus problemas de saúde impediram que continuasse a carreira de pianista, 
se reinventou como maestro e empreendeu uma orquestra sinfônica. Mostrou-se um empreendedor. 
Eu diria um empreendedor cultural. Será que ele assumiria esta identidade? Não sei, mas talvez não 
importe. Pois, na construção de meu conhecimento, esse termo é apenas um rótulo que me ajuda a 
identificar um tipo diferente de empreendedor. Mas, todos eles, penso eu, culturais ou não, desejam 
se expressar para o mundo por meio de sua criatividade. Assim, construo meu conhecimento no 
campo do empreendedorismo, combinando arte e ciência. 
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“SEMEANDO O AMANHÃ”: EXPERIÊNCIA EDUCOMUNICATIVA
SOCIOAMBIENTAL NA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO I EM FOZ DO IGUAÇU1

Derliz Hong Hung Moreno2

Sônia Inês Vendrame3

RESUMO

Este artigo compreende uma pesquisa em andamento, realizada durante a oficina “Semeando o 
amanhã”. A experiência faz parte do trabalho de conclusão de curso a ser defendido em novembro 
de 2017. Busca-se verificar em que medida “A Educomunicação Socioambiental na escola, tendo o 
texto livre como catalisador de cidadania” pode promover mudanças e agregar conhecimento. 
Durante a oficina desenvolvida na Escola Municipal Papa João Paulo I, no segundo semestre, foi 
proposta uma metodologia à Educação Ambiental na rede municipal de Foz do Iguaçu, tendo como 
base a Educomunicação. Foi exibido o curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: Um Novo 
Olhar - O Filme”, seguido de atividades voltadas à questão socioambiental em sala de aula, como 
produção de cartazes, desenhos, fotografias e textos. Na tentativa de engajar os participantes sobre a 
temática, esta pesquisa, por ter caráter transdisciplinar, também busca cumprir com os propósitos da 
Educomunicação, incluindo aparatos tecnológicos na educação e o uso dos meios de comunicação 
em favor do aprendizado. Como resultado final, os protagonistas deste processo terão produzido um 
zine, cuja inspiração foi buscada no método de jornal escolar do pedagogo francês Célestin Freinet. 
Até o momento, já é possível antecipar as primeiras impressões sobre o trabalho, sendo eles: 
despertar para uma leitura crítica da mídia e maior motivação das crianças por meio das técnicas 
utilizadas para apresentar o tema desta pesquisa, incluindo recursos audiovisuais, a ludicidade nas 
atividades e diálogos abertos. 

Palavras-chave:Educomunicação; Educação Ambiental; Ensino Fundamental.

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de a Comunicação explorar novos campos e a intensificação de campanhas 
globais para a questão socioambiental é o que move o presente estudo, contribuindo também com a 
proposta transdisciplinar na Educação Ambiental. Desta forma, foi iniciada uma oficina de 
Educomunicação Socioambiental, em julho de 2017, no 4º ano A do ensino fundamental, na Escola 
Municipal Papa João Paulo I, em Foz do Iguaçu, região Oeste do estado do Paraná.

Para amparar esta que pode ser definida como segunda fase da pesquisa, foi necessária a 
realização de revisões bibliográfica, descritiva e exploratória, bem como dos métodos observacional 
e dedutivo. Os temas abordados são inspirados pelo curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: 
Um Novo Olhar - O Filme” (2016), o objeto deste trabalho.

Durante a oficina, realizada desde o dia 31 de julho de 2017, com previsão para encerrar em 
outubro de 2017, a proposta é fazer o processo resultar em um zine4 de sensibilização para a 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II
CONSUMO SUL.
2 Acadêmico de Jornalismo, do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC). 
derlizhmoreno@gmail.com
3 Orientadora Dra. Sônia Inês Vendrame, do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC). 
soniavendrame8@hotmail.com
4 “Fanzine: [1fœnzijn] [Ingl., do ingl. fan, ‘fã’, + magazine, ‘periódico’.] S. m. Jorn. Publicação alternativa, fora 
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responsabilidade socioambiental, partindo-se de um filme educativo. A ideia baseia-se no método 
de jornal escolar, aplicado pelo precursor Célestin Freinet no início do século XX.

Cumprindo com o propósito exposto acima, o trabalho espera contribuir para formar 
cidadãos engajados na construção de uma nova realidade, isto é, aptos a transformar positivamente 
a sociedade a qual pertencem. Sendo assim, o campo estabelece, como meta, propor a reformulação 
do padrão tradicionalista de ensino, a utilização de aparatos tecnológicos na educação, a mediação 
dos meios de comunicação e a apropriação das ferramentas midiáticas para a difusão de 
conhecimentos construídos coletivamente.

A intenção desta pesquisa está em verificar uma maneira para incluir práticas 
educomunicativas no ambiente escolar como uma atividade diferenciada de sensibilização em sala 
de aula. Isto porque a questão socioambiental, que assim como a inclusão social, está em voga nos 
diálogos globais, mas nem sempre é colocada à disposição do aluno na mesma medida e intensidade 
desejadas para o aprendizado em curso.

Esta preocupação parte de organizações, países e até mesmo de cidadãos em busca de uma 
sociedade sustentável e justa, por meio da promoção de mudanças de hábitos e de políticas públicas 
inclusivas. Sintetizadamente, os assuntos desenvolvidos a partir do filme estão relacionados à 
proteção e ao respeito para com os seres vivos, a utilização adequada dos recursos naturais, o 
descarte correto e o reaproveitamento dos resíduos, a conquista da equidade entre os seres humanos 
e a contribuição para expandir dignidade a todos os cidadãos do planeta Terra.

2. CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS: UM NOVO OLHAR - O FILME

Em sintonia com a caminhada global para uma sociedade melhor, por meio do diálogo 
acerca da questão socioambiental, o Coletivo Educador Municipal (CEM) de Foz do Iguaçu 
produziu o curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar - O Filme” (2016), 
iniciativa inédita na região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3 (BP3).

O vídeo é uma adaptação da cartilha “Carta da Terra para Crianças” (2012), produzida pelo 
mesmo grupo, que utiliza o texto do Núcleo de Amigos da Infância e da Adolescência (Naia) e 
ilustrações alusivas à cidade de Foz do Iguaçu, produzidas por José Dias Silveira. Com dez 
princípios, o material é baseado no documento planetário “Carta da Terra”. 

Segundo informações5 da Iniciativa da Carta da Terra Brasil, o documento levou um período 
de treze anos, entre 1987 e 2000, para ser concretizado. Tudo começou por meio do documento 
“Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland), quando a Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas6 propôs criar uma “nova carta”, sendo ela uma 
declaração universal para estabelecer os principais fundamentos do desenvolvimento sustentável. 
Ou seja, satisfazendo-se as necessidades do presente, sem prejudicar a vida das próximas gerações.

De caráter educativo e universal, o curta-metragem em questão foi filmado na Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e, para os leitores-ouvintes, o vídeo conta com legendas em língua 
portuguesa e sonorização. No elenco, estão alunos e professores da Escola Lucas Silveira, da 

dos padrões convencionais, dedicada a assuntos de música popular.” (FERREIRA, 1999. p.879.)
5 Histórico da Carta da Terra. Ver arquivo completo em: 
<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/Historico_da_Carta_da_Terra.pdf>. Acesso em: 27/05/2017.
6 Criada em 1983 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e presidida pela norueguesa Gro Harlem 
Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento tem como objetivos: “Reexaminar as 
questões críticas relativas ao meio ambiente e reformular propostas realísticas para abordá-las” e “propor novas formas 
de cooperação internacional nesse campo de modo a orientar as políticas e ações no sentido de fazer as mudanças 
necessárias, e dar a indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos e governos uma maior compreensão dos 
problemas existentes, auxiliando-os e incentivando-os a uma atuação mais firme”.
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dos meios de comunicação e a apropriação das ferramentas midiáticas para a difusão de 
conhecimentos construídos coletivamente.

A intenção desta pesquisa está em verificar uma maneira para incluir práticas 
educomunicativas no ambiente escolar como uma atividade diferenciada de sensibilização em sala 
de aula. Isto porque a questão socioambiental, que assim como a inclusão social, está em voga nos 
diálogos globais, mas nem sempre é colocada à disposição do aluno na mesma medida e intensidade 
desejadas para o aprendizado em curso.

Esta preocupação parte de organizações, países e até mesmo de cidadãos em busca de uma 
sociedade sustentável e justa, por meio da promoção de mudanças de hábitos e de políticas públicas 
inclusivas. Sintetizadamente, os assuntos desenvolvidos a partir do filme estão relacionados à 
proteção e ao respeito para com os seres vivos, a utilização adequada dos recursos naturais, o 
descarte correto e o reaproveitamento dos resíduos, a conquista da equidade entre os seres humanos 
e a contribuição para expandir dignidade a todos os cidadãos do planeta Terra.

2. CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS: UM NOVO OLHAR - O FILME

Em sintonia com a caminhada global para uma sociedade melhor, por meio do diálogo 
acerca da questão socioambiental, o Coletivo Educador Municipal (CEM) de Foz do Iguaçu 
produziu o curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar - O Filme” (2016), 
iniciativa inédita na região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3 (BP3).

O vídeo é uma adaptação da cartilha “Carta da Terra para Crianças” (2012), produzida pelo 
mesmo grupo, que utiliza o texto do Núcleo de Amigos da Infância e da Adolescência (Naia) e 
ilustrações alusivas à cidade de Foz do Iguaçu, produzidas por José Dias Silveira. Com dez 
princípios, o material é baseado no documento planetário “Carta da Terra”. 

Segundo informações5 da Iniciativa da Carta da Terra Brasil, o documento levou um período 
de treze anos, entre 1987 e 2000, para ser concretizado. Tudo começou por meio do documento 
“Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland), quando a Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas6 propôs criar uma “nova carta”, sendo ela uma 
declaração universal para estabelecer os principais fundamentos do desenvolvimento sustentável. 
Ou seja, satisfazendo-se as necessidades do presente, sem prejudicar a vida das próximas gerações.

De caráter educativo e universal, o curta-metragem em questão foi filmado na Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e, para os leitores-ouvintes, o vídeo conta com legendas em língua 
portuguesa e sonorização. No elenco, estão alunos e professores da Escola Lucas Silveira, da 

dos padrões convencionais, dedicada a assuntos de música popular.” (FERREIRA, 1999. p.879.)
5 Histórico da Carta da Terra. Ver arquivo completo em: 
<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/Historico_da_Carta_da_Terra.pdf>. Acesso em: 27/05/2017.
6 Criada em 1983 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e presidida pela norueguesa Gro Harlem 
Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento tem como objetivos: “Reexaminar as 
questões críticas relativas ao meio ambiente e reformular propostas realísticas para abordá-las” e “propor novas formas 
de cooperação internacional nesse campo de modo a orientar as políticas e ações no sentido de fazer as mudanças 
necessárias, e dar a indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos e governos uma maior compreensão dos 
problemas existentes, auxiliando-os e incentivando-os a uma atuação mais firme”.

Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu (APASFI), uma instituição de educação 
infantil e de ensino fundamental na modalidade de educação especial. 

As filmagens ocorreram no segundo semestre de 2015 em diversas locações, como o 
Belmond Hotel das Cataratas, o Parque Monjolo, o Parque das Aves, o Marco das Três Fronteiras e 
a Ponte Tancredo Neves (Ponte Internacional da Fraternidade) – cenários pertencentes ao entorno 
dos estudantes onde este trabalho é realizado. 

O curta-metragem foi lançado na noite do dia 26 de setembro de 2016 (Dia Nacional do 
Surdo), em um cinema da cidade e a distribuição do material nas escolas municipais ocorreu ao 
final do primeiro semestre de 2017, após a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio do 
Centro de Educação Ambiental do Iguaçu (CEAI), realizar capacitações com alguns professores da 
rede. Instituições de ensino dos demais municípios da BP3 que se enquadram nesses perfis também 
receberam o material educomunicativo. A intenção é tornar o filme um recurso para auxiliar na 
didática dos docentes.

O Filme está disponível na Internet7 e o CEM também enviou o vídeo à iniciativa Carta da 
Terra Internacional, sediada na Universidade para a Paz, localizada em Colón, na Costa Rica e 
integra o 8º Circuito Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente.

3. A INTERAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Inspirados por paradigmas da modernidade, marcada por características como dicotomia e 
linearidade, os campos da Comunicação8 e da Educação9 ainda atuam de forma independente. 
Consequentemente, os educadores passaram a ficar desorientados na pós-modernidade diante da 
falta de sintonia entre ambas as áreas, como observa SCHAUN (2002, p.86).

Nesta realidade, onde os avanços já não ocorrem seguindo modelos pré-determinados, a 
autora propõe que a educação adote um padrão mais flexível, devido aos paradigmas vigentes não 
garantirem mais “a legitimidade globalizadora e a irreversibilidade do sistema-meios”. OROZCO 
GOMEZ (1997, p.61) caracteriza este cenário como um “desafio da relevância”, no qual de um lado 
estão as ações da escola, enquanto instituição de ensino, e de outro o que os meios de comunicação 
de massa oferecem ao cotidiano das crianças.

Já na década de 1960, SKINNER (1972, p.27) testemunhou que o advento da televisão foi a 
razão pela qual os recursos audiovisuais foram reavaliados. Na época, em seu país – Estados Unidos 
da América –, o autor observou que escolas e faculdades começavam a contar com projetores de 
cinema, aparelhos de televisão e gravadores de fita, que estavam encontrando uma maneira de 
entrar nas instituições de ensino.

Devido às inovações nos meios de transporte e de comunicação ocorridas desde então, 
conforme BACCEGA (2002, p.8), a globalização instaurou “uma cultura local definitivamente 
aberta ao global”, onde alunos e professores fazem parte desta transformação, seja na vida pessoal 
ou na vida profissional. Com a utilização de aparelhos tecnológicos nas instituições de ensino, ainda 
de acordo com a autora, este “novo sensorium” é um fator de aproximação entre docentes e 
discentes.

Filmes educativos como o objeto deste trabalho de conclusão de curso, enquanto recurso 
audiovisual em sala de aula, conforme SKINNER (1972, p.27), podem complementar e inclusive 
superar as aulas, as demonstrações e, até mesmo, livros didáticos. Deste modo, estes substituem 

7 Filme disponível em: <https://youtu.be/75JrdzuGId4>. Acesso em: 25/05/2017.
8 “À Comunicação deveria caber a função de difundir informações sobre o meio social e político, divulgar o 
entretenimento e o lazer e manter o sistema produtivo via propaganda e publicidade.” (SCHAUN, 2002, p.85)
9 “À Educação impunha-se administrar a transmissão do saber conforme os conteúdos prioritários ao 
desenvolvimento econômico e social no modelo industrial. A essa administração, Paulo Freire (1987) denominou de 
educação bancária.” (SCHAUN, 2002, p.85)
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uma atribuição do docente, transmitindo os conteúdos e, se feito de maneira adequada, o discente 
consegue aprender pela clareza e pela atratividade dos filmes.

Apesar de se referir aos meios de comunicação de massa, a sala de aula, como acrescenta 
CITELLI (2000, p.34), não é um espaço separado do mundo, porque ela é composta de “sujeitos 
que circulam entre casas, pelas ruas, nas sociedades de amigos de bairros, que lêem revistas e 
jornais, vêem televisão”. Essa experiência, ainda de acordo com o autor (2000, p.36), também segue 
com professores e alunos, quando estão na instituição de ensino, e, por este motivo, – também 
contribuindo com o dito por OROZCO GOMEZ – é preciso conhecer melhor o discurso “não-
escolar”, considerando-o em suas particularidades e implicações, e “o desafio da escola parece ser, 
cada vez mais, o de aprender analítica e criticamente” a mensagem dos meios.

Quando utilizados inadequadamente, conforme destaca SKINNER (1972, p.27), os recursos 
audiovisuais podem não contribuir para o aprendizado, pois, sem o intercâmbio produtivo entre o 
docente e o discente, este se torna apenas um receptor da aula, restringindo o equipamento a apenas 
apresentar o conteúdo. Este problema, como observa o autor, não ocorre em turmas reduzidas ou em 
aulas particulares, ao contrário das turmas com um elevado número de alunos impostas pela 
educação moderna. 

Em vista disto, a exibição do curta-metragem, realizada durante o quarto encontro da 
oficina, no dia 21 de agosto de 2017, foi precedida de uma breve explicação sobre o documento 
internacional que o deu origem e a relevância de seu conteúdo para a qualidade de vida nesta e nas 
próximas gerações. Ao final, foi promovido um breve diálogo sobre as impressões causadas, e 
entregue um questionário com perguntas objetivas e descritivas acerca do vídeo exibido. 

FIGURA 01 - ALUNOS DA OFICINA ASSISTEM AO CURTA-METRAGEM “CARTA DA 
TERRA PARA CRIANÇAS: UM NOVO OLHAR - O FILME”
FONTE: ACERVO DO AUTOR (2017)

Como recomenda OROZCO GOMEZ (1997, p.64), também é possível exercer a educação 
por meio do entretenimento, isto é, pelos meios de comunicação de massa, e que a relevância ou a 
qualidade do conteúdo não é, necessariamente, perdida em razão de facilitar sua compreensão. De 
acordo com o autor, isto se deve ao fato de que é possível constatar, empiricamente, o desinteresse 
e, consequentemente, o não consumo pelas crianças dos programas educativos e culturais, pois 
mensagens culturais e instrutivas são as únicas recomendadas pelos educadores. 
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Como recomenda OROZCO GOMEZ (1997, p.64), também é possível exercer a educação 
por meio do entretenimento, isto é, pelos meios de comunicação de massa, e que a relevância ou a 
qualidade do conteúdo não é, necessariamente, perdida em razão de facilitar sua compreensão. De 
acordo com o autor, isto se deve ao fato de que é possível constatar, empiricamente, o desinteresse 
e, consequentemente, o não consumo pelas crianças dos programas educativos e culturais, pois 
mensagens culturais e instrutivas são as únicas recomendadas pelos educadores. 

Mesmo utilizando um filme educativo como ponto de partida, características peculiares 
como ter sido filmado em LIBRAS, ter como locações diversos pontos na própria cidade e contar 
com uma narrativa, foram as apostas para o êxito deste trabalho. A identificação com os lugares 
apresentados ao longo do curta-metragem e com os temas abordados são os principais motivos 
pelos quais o interesse dos alunos foi despertado.

4. O JORNAL ESCOLAR NA DIDÁTICA

Em sua análise, KAPLÚN (2002, p.61) exprime duas dimensões básicas que se consolidam 
como “o marco referencial de uma comunicação social, democrática e eficaz10”. A primeira delas é 
estar em função de um processo educativo de transformação, onde os destinatários da comunicação 
conseguem compreender sua realidade de forma crítica, como também adquirir instrumentos para 
transformá-la. Como segunda dimensão, está fazer uma comunicação autêntica, isto é, “ter como 
metas o diálogo e a participação”.

A prática do jornal escolar, conforme FREINET (1974, p.50), é uma obra possível de se 
realizar nas instituições de ensino e que também “toca profundamente no essencial da nossa função 
educativa”, colocando os educadores no caminho de uma nova concepção de escola. Esta, por sua 
vez, trabalha firmada em uma atividade social e não segue normas intelectualizadas.

Todavia, a comunicação como suporte para a educação, como aponta KAPLÚN (2002, 
p.80), cumpre seu papel social, quando mobiliza o interior dos destinatários e se estes questionam,
se gera diálogo e participação, e “se alimenta um processo de crescente tomada de consciência11”.
Para atingir este propósito, ainda de acordo com o autor, faz-se necessário entrar no processo da
comunicação, bem como apropriar-se das ferramentas que favoreçam a eficácia da mensagem
transmitida, desde que não reproduzam os recursos dos veículos de comunicação de massa de forma
mecânica e sem criticidade, descobrindo novos instrumentos, isto é, “criar outro conhecimento a
serviço de outra eficácia12”.

Propondo uma prática pedagógica inovadora no início do século XX, FREINET (1974, p.10-
11) narra que o Jornal Escolar, na forma como ele concebeu, tem como único antecessor conhecido
uma publicação denominada “Correio da Escola”, produzida e impressa pela Escola Decroly, na
Bélgica, depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Em muitos pontos, esta atividade tem
como inspirador o professor e psicólogo belga Jean-Ovide Decroly. A concepção do método por
meio da imprensa escolar e da poligrafia, de acordo com o autor, é original  e integra a nova
pedagogia no mundo.

Como características, o Jornal Escolar de FREINET tinha como conteúdo, o texto livre e, 
como técnica de impressão, a imprensa escolar ou o limógrafo. Por estes e outros motivos 
relacionados às novas tecnologias disponíveis hoje, neste trabalho, foram extraídas apenas as 
normas adequadas para a atualidade.

4.1 O TEXTO LIVRE NO JORNAL ESCOLAR

Em direção contrária às aulas de redação, onde o texto é corrigido e classificado pelo 
professor, no texto livre a criança contava para depois se expressar livremente, por meio das 
palavras às pessoas de seu convívio ou aos correspondentes em um contexto educativo. Portanto, 

10 “[...] el marco referencial de una comunicación social, democrática y eficaz.” (KAPLÚN, 2002, p.61, tradução 
nossa.)
11 “Si alimenta un proceso de creciente toma de conciencia.” (KAPLÚN, 2002. p.80, tradução nossa.)
12 “Crear otro conocimiento al servicio de otra eficacia.” (KAPLÚN, 2002. p.80, tradução nossa.)
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como defende FREINET (1974, p.12), “não é com redacções clássicas, mesmo perfeitas, que um 
professor poderá manter vivo um jornal escolar”.

O educador, ainda segundo o pedagogo (2004, p.24), precisa voltar a ser criança para atuar 
na pedagogia. A orientação do autor é reviver a infância com os alunos, buscando a compreensão 
para problemas como baixo desempenho e comportamentos transgressores, a fim de educá-los 
melhor. Ou seja, é necessário estar atento e conhecer as crianças, que têm um ritmo diferente dos 
adultos.

Um ambiente escolar e social favorável aos alunos, na visão de FREINET (2004, p.25), pode 
trazer resultados surpreendentes e, para tanto, a melhor técnica para preparar melhor o professor é a 
de incentivar a expressão das crianças por meio das palavras, da escrita, do desenho e da gravura. 
Assim sendo, de acordo com o autor, “o jornal escolar contribuirá para a harmonização do meio, 
que permanece um fator decisivo da educação”.

No texto livre, a criança escreve a partir de suas constatações, construídas com base em 
diálogos internos, isto é, consigo mesma. Sendo assim, o aluno passa a exteriorizar, por meio de 
palavras escritas, assuntos de interesse não só dele próprio, mas também de seus colegas e de seus 
correspondentes, almejando produzir um jornal atraente para os leitores, sejam eles crianças ou 
adultos.

Todavia, o texto livre deve possuir uma sustentação. Ou seja, um incentivo, que é o jornal 
escolar, pois, conforme FREINET (1974, p.46), “a prática hoje quase geral do texto livre fica 
decapitada e privada de elementos vitais que justificam e impõem a sua permanência”. Ainda 
segundo o pedagogo, a criança quer escrever porque seu texto pode ser escolhido para ser publicado 
e lido por outras pessoas, como seus pais e correspondentes.

4.2 ESPECIFICIDADES DO JORNAL ESCOLAR

Bem como garantir o êxito da técnica do jornal escolar, ao seguir os princípios de sua 
pedagogia, FREINET (1974, p.24) ressalta que ela não tem a intenção de ser uma cópia ou 
substituir os jornais tradicionais. Por conseguinte, como previu o autor, ela surgiu com a vantagem 
histórica de ser um novo meio para o conhecimento e prática pedagógica que já apresenta 
resultados, tendo regulamento próprio, bem como imperfeições.

Evitar que exigências13 no jornal escolar criem uma espécie de neo-escolasticismo, em 
certos casos, também é uma preocupação do pedagogo porque as normas de trabalho e formas de 
atividade que seriam impostas aos estudantes são inadequadas ao processo de evolução. Assim 
como os demais pontos observados pelo autor (1974, p.24-26), isto se aplica às classes iniciais, 
onde as crianças têm grandes interesses pouco sólidos, isto é, em cada dia há um interesse diferente.

Tornar cada encontro distinto foi a maneira encontrada para abordar a temática deste 
trabalho, fazendo com que o interesse dos alunos esteja nas diversas atividades realizadas ao longo 
da oficina e na livre escolha dos assuntos relacionados à proposta, a fim de desenvolverem o 
conteúdo do zine de forma engajada. Os participantes ainda poderão decidir, sob mediação, a 
disposição de cada material no produto final, sem seguir padrões para publicações similares como 
jornais e revistas.

Nas turmas com alunos a partir de 12 ou 13 anos, principalmente nos cursos 
complementares, centros de aprendizagem e segundo grau, como orienta FREINET (1974, p.33), já 
é possível aplicar a fórmula jornalística, utilizando-se o método do jornal escolar em conjunto com 
um plano editorial semelhante às mídias convencionais. Apesar de abordados o texto jornalístico e a 
estrutura do jornal impresso no segundo encontro desta oficina, realizado em 11 de agosto de 2017, 
foi enfatizado que o texto poderá ser escrito de acordo com a preferência de cada estudante. 

13 “Um jornal escolar não está, não pode estar ao serviço de uma pedagogia escolástica que lhe diminuiria o 
alcance. Deve estar, sim, à medida de uma educação que, pela vida, prepara para a vida.” (FREINET, 1974, p.44.)
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conteúdo do zine de forma engajada. Os participantes ainda poderão decidir, sob mediação, a 
disposição de cada material no produto final, sem seguir padrões para publicações similares como 
jornais e revistas.

Nas turmas com alunos a partir de 12 ou 13 anos, principalmente nos cursos 
complementares, centros de aprendizagem e segundo grau, como orienta FREINET (1974, p.33), já 
é possível aplicar a fórmula jornalística, utilizando-se o método do jornal escolar em conjunto com 
um plano editorial semelhante às mídias convencionais. Apesar de abordados o texto jornalístico e a 
estrutura do jornal impresso no segundo encontro desta oficina, realizado em 11 de agosto de 2017, 
foi enfatizado que o texto poderá ser escrito de acordo com a preferência de cada estudante. 

13 “Um jornal escolar não está, não pode estar ao serviço de uma pedagogia escolástica que lhe diminuiria o 
alcance. Deve estar, sim, à medida de uma educação que, pela vida, prepara para a vida.” (FREINET, 1974, p.44.)

Crianças da primeira à terceira série, o que hoje equivale do 2º ao 4º ano do ensino 
fundamental, segundo o autor, produzem o jornal no nível mais precioso, pois o interesse delas pelo 
mundo ao redor e pela vida dos correspondentes está começando. Segundo alerta o pedagogo (1974, 
p.35), tanto crianças quanto adultos, ao ler o jornal escolar, não buscam a informação, que é mais
completa em outros tipos de publicações, mas sim, “a vida da criança, as suas manifestações perante
o mundo, as suas hesitações, os seus temores e os seus triunfos”.

5. O ZINE COMO UMA PUBLICAÇÃO ALTERNATIVA

O jornal escolar e o zine compartilham certas semelhanças por serem publicações 
independentes, sem preocupação com o lucro, circularem livremente ou via postal e abordarem 
assuntos não usuais à grande imprensa.  Este tipo de mídia, conforme MAGALHÃES (1993, p.9-
61), surgiu nos Estados Unidos da América, na década de 1930, com as publicações de ficção 
científica – que eram vistas como subliteratura – e sua terminologia é formada por um neologismo, 
a partir da contração das palavras inglesas fanatic (fanático ou simplesmente fã) e magazine
(revista), ou seja “magazine do fã”. O termo está ligado, desde sua origem, à ficção científica, que 
mantém o fanzine como importante meio.

Foi a grande repercussão dos fanzines que, posteriormente, levou o termo a também
designar as publicações feitas por fãs de outras gêneros, como quadrinhos, terror, literatura policial, 
punk e hobby. A difusão dos zines, ainda segundo MAGALHÃES (1993, p.17), atingiu diversas 
direções, abrangendo desde “panfletos políticos enfocando idéias anarquistas até ecologia, do rock
brasileiro aos estúdios de quadrinhos americanos de super-heróis, como Marvel e DC”.

Sendo uma mídia alternativa e amadora, o fanzine tem impressão artesanal, é livre de 
censura e, usualmente, tem baixa tiragem, assim como no periódico de FREINET. Uma das 
diferenças entre o zine e o jornal escolar está na responsabilidade dos editores no processo de 
produção e distribuição, dirigindo-se a um público específico e, na maioria dos casos, com um 
único tema – o que neste caso é a questão socioambiental.

No movimento punk, por exemplo, como explica MORAES (2010, p.66-80), ao contrário 
dos comportamentos contestadores, o fanzine constitui-se como o ato de significar um sentimento e 
ser uma atitude de sobriedade, racionalidade e reflexão, criando significados a partir de uma 
“explosão” que deve ser trabalhada em si, não mais sendo ela o objetivo da ação. Produzir um zine, 
de acordo com o autor, tem início com o sentimento de explosão – gerada por angústias e 
inquietações, ódios e revoltas causadas pelo mundo e as condições de vida nele – tendo em vista a 
necessidade de espalhar ideias e o pensamento de que é necessário fazer mais.

Sendo assim, escrever o conteúdo do zine, ainda conforme MORAES, configura-se como 
uma tentativa de um indivíduo refletir acerca do que ocorre consigo mesmo, refletindo sobre o 
sentimento de explosão e o que o provocou. Nesta oficina educomunicativa, a intenção é fazer os 
participantes refletirem sobre a questão socioambiental, a fim de produzirem conteúdos gerados 
com uma ‘explosão’ de ideias que gerem engajamento e sensibilização para a causa.

5.1 AS ETAPAS DA PRODUÇÃO DE UM ZINE

Assim como qualquer publicação alternativa, conforme MAGALHÃES (1993, p.62-63), 
quando se trata de um trabalho pessoal, todo o processo é feito pelo editor. Já quando o produto é 
um trabalho resultante da coletividade, não há divisão de tarefas como ocorre nas editoras. Ou seja, 
todos têm quase a mesma função de um editor individual.

Na oficina deste trabalho, este processo será realizado, sob mediação, pelos estudantes, os 
protagonistas do processo. Entre as fases da construção coletiva, estão a escolha das pautas, a ordem 
e a disposição dos materiais ao longo das páginas, e o nome da publicação.
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Por ter como resultado um jornal alternativo, o terceiro encontro deste projeto, realizado em 
15 de agosto de 2017, compreendeu uma visita técnica à sede da Gazeta Diário de Foz do Iguaçu, a 
fim da turma conhecer como ocorre a produção de uma publicação impressa diariamente. Bem 
como passar por todos os setores da empresa, os alunos conversaram com a equipe da Redação e 
puderam acompanhar parte do trabalho dos profissionais. Entre os principais temas levantados 
estavam a rotina de trabalho, a produção de pautas, a organização do jornal e a produção de 
matérias.

FIGURA 02 – REGISTRO FEITO AO FINAL DA VISITA TÉCNICA
FONTE: ROBSON MEIRELES/GAZETA DIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU (2017)

Consoante com a ideia de FREINET para o jornal escolar, MAGALHÃES (1993, p.63) 
salienta que o fanzine deve conter certas referências, mesmo sendo uma publicação amadora de 
pouco alcance. O nome dos responsáveis, a data, o endereço, os colaboradores, o tipo de impressão 
e a tiragem são algumas dessas informações, observadas pelo autor como essenciais para estudar o
desenvolvimento das publicações, em razão de cada fanzine, mesmo simples, ser um documento. 
De forma adaptada para o zine, os créditos incluirão o nome da escola, a turma, a direção, o nome 
dos alunos, a data de publicação e os agradecimentos.

Escolher o tema, como afirma o autor (1993, p.63-64), é a primeira etapa, que é seguida pela 
definição do enfoque do trabalho, sendo nesta produção, textos escritos livremente, tendo como 
inspiração os assuntos levantados pelo curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: Um Novo 
Olhar - O Filme”. Portanto, ainda de acordo com MAGALHÃES, é importante dominar o assunto e 
ter acesso às informações, que foram extraídas de diversas fontes disponíveis na atualidade e, a 
partir dos diálogos, resultaram em conhecimentos construídos coletivamente.

6. A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL NESTE PROCESSO EDUCOMUNICATIVO

Em razão de a oficina proposta ter como temática a questão socioambiental, foi buscada 
sustentação no Programa14 Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). Tendo como missão “a 
educação ambiental contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis com pessoas 
atuantes e felizes em todo o Brasil”, entre os seus públicos15 estão “estudantes de todos os níveis e 

14 O ProNEA foi recriado em 2003 pelo Órgão Gestor – integrado pelo Ministério do Meio Ambiente e o 
Ministério da Educação – criado pela Política Nacional de Educação Ambiental. O seu Órgão Gestor foi criado por 
meio do Decreto nº 4.281, de 25 de junho 2002, e conta com o acompanhamento e a colaboração do Comitê Assessor da 
PNEA nas decisões.
15 Ver BRASIL, 2014, p.28.
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modalidades de ensino”, sendo neste caso, os alunos do 4º ano A da Escola Municipal Papa João 
Paulo I.

A linha de ação “Comunicação para educação ambiental16” foi a que mais se enquadrou para 
este trabalho, pois inclui, na estratégia de “Comunicação e tecnologia para a educação ambiental”, o 
“incentivo à produção artística e literária, em suas diversas formas de expressão como meio de 
difundir a educação ambiental junto a públicos específicos ou à sociedade em geral”.

Neste sentido, bem como escolher os assuntos dentro da temática trabalhada, os 
participantes deste projeto têm a liberdade de se expressar por meio da arte das palavras, dos 
desenhos e da fotografia como forma de contribuir na disseminação de práticas sustentáveis à 
comunidade escolar.

Os governos ainda devem reconhecer o caráter tanto prioritário quanto permanente do 
Programa, que possuem “a perspectiva da sustentabilidade ambiental na construção de um país de 
todos” como eixo orientador. Suas ações: 

[...] destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interaça ̃o e a integraça ̃o equilibradas 
das múltiplasdimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética, cultural, 
econômica, espacial e polit́ica – ao desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e a
participaça ̃o social na proteça ̃o, recuperaça ̃o e melhoria das condições ambientais e de
qualidade de vida. (BRASIL, 2014, p.23)

Seguindo-se o estabelecido, de forma adaptada para este estudo, as dimensões foram 
distribuídas durante alguns encontros de forma breve e expositiva, a fim de cumprir com o 
cronograma definido para este trabalho, evitando dispersões. Para conduzir o estudo coerentemente, 
as dimensões da sustentabilidade estiveram sempre relacionadas aos princípios da cartilha “Carta da 
Terra para Crianças”, apresentando meios de como corporações e cidadãos podem ajudar a 
melhorar a qualidade de toda forma de vida.

Utilizando-se o filme e, posteriormente, a cartilha que o deu origem, a oficina vem
“promover e apoiar a produção e a disseminação de materiais didático-pedagógicos e instrucionais” 
– um objetivo do Programa Nacional de Educação Ambiental. Ambas as ferramentas utilizadas
integram o conjunto de ações de educação ambiental em Foz do Iguaçu e nos demais Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu. Neste sentido, uma das atividades propostas foi a produção de cartazes
inspirados nos princípios da cartilha.

16 BRASIL, 2014, p.33-35.
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FIGURA 03 – PRODUÇÃO DE CARTAZES INSPIRADOS NOS PRINCÍPIOS DA “CARTA DA 
TERRA PARA CRIANÇAS”
FONTE: ACERVO DO AUTOR (2017)

Tornar o processo atraente e envolvente para os participantes, por meio da utilização destes 
e de outros recursos, também está prevista pelas Diretrizes Curriculares Nacionais em Educação 
Ambiental. O documento estimula em seu Título III, que trata da Organização Curricular, o “uso 
das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e experiências coletivas de 
educomunicação, a qual propõe a integração da comunicação com o uso de recursos tecnológicos na
aprendizagem”.

6.1 A OFICINA PENSADA A PARTIR DA RESOLUÇÃO Nº 422 DO CONAMA

Entre as diretrizes17 da Educação Ambiental, avaliou-se que a Resolução18 nº 422, de 23 de 
março de 2010, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) está melhor enquadrada para 
guiar a proposta deste trabalho de conclusão de curso. Um dos fatores para a escolha é em razão de 
o documento considerar “a educomunicação como campo de intervenção social que visa promover
o acesso democrático dos cidadãos à produção e à difusão da informação, envolvendo a ação
comunicativa no espaço educativo formal ou não formal”.

Sendo assim, também em conformidade com o princípio de “pluralismo de ideias e 
concepções pedagógicas” do ProNEA, a oficina busca explorar uma atividade diferenciada para 
trabalhar um filme na educação formal, longe de uma simples produção de texto ou diálogo. Devido 
ao alcance de público do zine, que circulará na própria comunidade escolar, os estudantes aprendem 
desde cedo a ser cidadãos atuantes, o que entra em concordância com um dos seus objetivos: 
“promover processos de educação ambiental voltados para valores humanistas, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação cidadã na construção de 
sociedades sustentáveis”.

Isto se deu a partir dos diálogos relacionados à leitura crítica da mídia, realizados 
principalmente nos dois primeiros encontros, ocorridos em 31/07/2017 e 11/08/2017, 

17 Ver BRASIL, 2014. p.56-70.
18 “Art. 1º Estabelecer diretrizes para conteúdos e procedimentos em ações, projetos, campanhas e programas de 
informação, comunicação e educação ambiental no âmbito da educação formal e não formal, realizadas por instituições 
públicas, privadas e da sociedade civil.” (Ibidem. p.56.)
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respectivamente, fazendo-os entender o poder dos meios de comunicação, sejam de massa ou 
independentes, como é o caso do zine. Portanto, a apropriação de um meio de comunicação pode 
ser utilizada com qualquer intencionalidade, inclusive difundir boas ideias e boas práticas para o 
benefício comum.

Comunicar designa, justamente, difundir uma informação na sociedade, cumprindo assim, 
com o princípio do ProNEA de “democratização na produção e divulgação do conhecimento e 
fomento à interatividade na informação”. Ao cumprir este propósito, a comunicação proporciona 
voz ao emissor da mensagem propagada, isto é, ela o empodera e também empodera quem abstrai o 
conhecimento propagado. 

Mostrar aos futuros adultos que eles possuem voz e que ela pode ser ouvida é fundamental 
para virem a atuar como sujeitos transformadores e multiplicadores. Por meio das atividades, as 
crianças não só tomaram conhecimento desta possibilidade, mas também podem pô-la em prática 
como sujeitos engajados.

A Resolução do Conama, que estabelece diretrizes para campanhas, projetos e educação 
ambiental, possui três normas, sendo elas a linguagem, a abordagem, e as sinergias e articulações.

Em relação à linguagem, o primeiro ponto é “adequar-se ao público envolvido, propiciando 
a fácil compreensão e o acesso à informação aos grupos social e ambientalmente vulneráveis”. Nos 
encontros já realizados, os diálogos ocorreram de forma lúdica e participativa, possibilitando troca 
de conhecimentos, sempre com uma linguagem que facilitou a compreensão e o entendimento dos 
participantes.

A comunicação eficiente é justamente o segundo ponto da diretriz sobre a linguagem, que é 
“promover o acesso à informação e ao conhecimento das questões ambientais e científicas de forma 
clara e transparente”. Para tanto, durante a oficina procura-se conferir uma simplicidade objetiva às 
mensagens técnicas transmitidas.

Quanto à diretriz que trata sobre a abordagem, a Resolução estabelece seis pontos, sendo a
primeira “contextualizar as questões socioambientais em suas dimensões histórica, econômica, 
cultural, política e ecológica e nas diferentes escalas individual e coletiva”. Vale destacar que estes 
temas são desenvolvidos respeitando-se o limite de compreensão dos discentes, na tentativa de 
evitar quaisquer ruídos semânticos na comunicação, que é construída de modo a ser atrativa ao 
longo de todo o processo.

Conforme a Resolução, a abordagem das campanhas, projetos de comunicação e educação 
ambiental ainda contemplam “adotar princípios e valores para a construção de sociedades 
sustentáveis em suas diversas dimensões social, ambiental, política, econômica, ética e cultural”; 
“valorizar a visão de mundo, os conhecimentos, a cultura e as práticas de comunidades locais, de 
povos tradicionais e originários”; “promover a educomunicação, propiciando a construção, a gestão 
e a difusão do conhecimento a partir das experiências da realidade socioambiental de cada local”; e 
“destacar os impactos socioambientais causados pelas atividades antrópicas e as responsabilidades 
humanas na manutenção da segurança ambiental e da qualidade de vida”.

Foz do Iguaçu, por fazer fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na 
Argentina, é marcada por um constante intercâmbio de culturas, que também inclui povos 
indígenas. Tendo em vista este traço cultural da região, os diálogos da oficina ainda ressaltam a 
riqueza cultural presente, incentivando um olhar da alteridade, isto é, de valorização das 
características positivas do que é diferente.

Na última diretriz, relacionada às sinergias e articulações, foi constatada que apenas um dos 
seus três tópicos se adequa a este projeto, sendo ele “buscar a integração com ações, projetos e 
programas de educação ambiental desenvolvidos pelo Órgão Gestor da PNEA e pelos estados e 
municípios”.

Por conseguinte, este trabalho conta com o apoio do Centro de Educação Ambiental do 
Iguaçu que, entre outras contribuições, realizou consultorias, disponibilizou o filme educativo 
utilizado como objeto, estendeu um convite para uma oficina de capacitação para professores da 
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rede municipal de ensino e contribuiu na elaboração das atividades realizadas pela oficina.  Em 
vista disto e, tratando-se de uma iniciativa acadêmica, a equipe de Educação Ambiental do 
município efetiva o objetivo do ProNEA de ”contribuir com a organização de grupos - voluntários, 
profissionais, institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros - que atuem em 
programas de intervenção em educação ambiental, apoiando e valorizando suas ações”.

7. CONCLUSÃO

Pode-se afirmar que a pesquisa em curso tem alcançado os resultados buscados por meio da 
Educomunicação como campo de contribuição para a educação ambiental no município de Foz do 
Iguaçu. Durante esta investigação, compreendida entre os meses de julho e setembro, observou-se 
maior envolvimento dos alunos para com os assuntos tratados por meio de diálogos democráticos e 
participativos, tendo como campo experimental a questão socioambiental, a utilização de recursos 
audiovisuais e a realização de atividades lúdicas. Constatou-se, logo no início, que propor a 
elaboração de uma publicação – o zine – foi o fator impulsionador para o engajamento dos 
participantes nesta construção coletiva do conhecimento. Esta partiu da ubiquidade da informação e 
do saber, isto é, de conteúdos presentes em diversos meios, como internet, jornais e livros, 
concluindo que o processo de educação prática com a comunicação consagra um saber mais 
profundo e pertinente para temas como este em tela.
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DE JOVENS NO MUNICÍPIO DE PINHAIS/PR1

Johnny Ribas da Motta2

Denise Regina Stacheski3

RESUMO 

O objetivo deste artigo é abordar concepções da educomunicação e suas influências na 
formação cidadã de jovens, em estado de vulnerabilidade, para a crítica social. A abordagem 
metodológica utilizada neste artigo foi conduzida por um estudo de caso, realizado na 
Unidade Projeto Pescar, situada no Município de Pinhais/PR. Os dados do estudo foram 
coletados por meio de cinco oficinas, denominadas “EduCom Mídia”, realizadas na 
instituição em 2016, sob a temática “Reforma do Ensino Médio”. Verificou-se que após as 
oficinas, por meio da aprendizagem educomunicativa, houve uma potencialização do diálogo 
entre os jovens, bem como um desenvolvimento da criticidade em suas argumentações. 

Palavras-chave: Educomunicação; Fundação Projeto Pescar; Educação não formal; 
Intervenção Social; Senso Crítico.

1. INTRODUÇÃO

Novas apropriações das tecnologias digitais surgem a todo o momento no cotidiano 

das cidades. São diferentes cenários, formas de sociabilidades e inovadores processos de 

aprendizagem e desenvolvimento crítico-social. No entanto, não basta a simples presença da 

tecnologia - é preciso mapear, observar, analisar e produzir diferenças significativas nos 

processos sociais (e de aprendizagem). 

Não se pode excluir o fato de que as apropriações tecnológicas têm encontrado 

aberturas nos ambientes de aprendizagem, prova que existem áreas, cada vez mais, 

direcionadas para o estudo da utilização dos meios tecnológicos e da mídia no impacto da 

aprendizagem. O aperfeiçoamento das tecnologias pode permitir o enobrecimento continuo 

dos saberes a partir da reorganização do lugar e da função dos sistemas educativos4,

possibilitando levar a prática da educação para a vida (DELORS, 2001).  

Neste contexto, é necessário desconsiderar a segregação do saber, bem como o diálogo 

1  Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO SOCIEDADE E CULTURA, do IX ENPECOM / VI 
RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Especialista em Gestão da Comunicação Pública e Empresarial e Bacharel em Comunicação Social –
Jornalismo, Universidade Tuiuti do Paraná. E-mail: johnnyribasdamotta@hotmail.com
3 Doutora, Universidade Federal do Paraná. E-mail: denisereginastacheski@gmail.com
4 Sistemas educativos: Conjuntos de meios pelos quais se concretiza o direito à educação. 
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entre quem ensina e quem aprende. O objetivo deste artigo, a partir das premissas acima 

expostas, é abordar concepções da educomunicação e suas influências na formação de jovens 

para a crítica do meio social – no qual estão inseridos. A abordagem metodológica utilizada 

neste artigo foi conduzida por um estudo de caso, realizado na Unidade Projeto Pescar, 

situada no Município de Pinhais/PR, em 2016, no qual, se encontram jovens em estado de 

vulnerabilidade social.  

Como instrumentos de coleta de dados foram considerados as seguintes fontes: 

resenhas críticas escritas pelos participantes com opiniões iniciais e finais sobre a pauta 

“Reforma do Ensino Médio”, gravação em áudio, e informações coletadas durante a 

observação dos grupos focais, ocorridas durante cinco oficinas, denominadas “EduCom 

Mídia”. Salienta-se que o objetivo das atividades propostas e realizadas não foram defender 

ou recusar a “Reforma do Ensino Médio”, mas, sim, verificar como a educomunicação pode 

auxiliar na construção de um posicionamento crítico frente às temáticas sociais. 

2. EDUCOMUNICAÇÃO E A INTERVENÇÃO SOCIAL

O termo educomunicação foi usado pela primeira vez pelo filósofo argentino em 

educação, Mário Klapún (FONSECA apud KLAPÚN, 2004, p. 61). O filósofo afirma que 

educomunicação é “toda a ação comunicativa no espaço educativo realizada com o objetivo 

de produzir e desenvolver ecossistemas comunicativos”. Grilo (2009) traz uma percepção 

objetiva sobre os ecossistemas comunicativos citados por Klapún, tal qual: 

A estreita ligação entre a educomunicação e os ecossistemas comunicativos é 
possibilitada pelos vínculos humanos entre escola e comunidade, entre alunos e 
professores, entre equipe pedagógica e direção escolar e as práticas comunicativas 
desenvolvidas neste ambiente. Todos são sujeitos neste processo: os atores 
educacionais – professores, alunos, funcionários, equipes técnicas; os atores sociais 
da comunidade – pais de alunos, moradores da região (GRILO, 2009, p. 55). 

São estes ecossistemas comunicativos, considerados agentes contemporâneos, 

responsáveis por possibilitar a intervenção social, em que alunos e professores podem 

construir juntos, por intermédio de práticas educomunicativas. Propõe-se, assim, o “recriar” 

da educação, com o apoio dos meios de comunicação, educação e da tecnologia. A seguir, 

autores que embasam a educomunicação, seus processos e práticas. 

Citelli (2011) corrobora que a educomunicação possui uma dimensão ainda mais 

complexa e que sua significação vai além das simples interfaces entre comunicação e 
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autores que embasam a educomunicação, seus processos e práticas. 

Citelli (2011) corrobora que a educomunicação possui uma dimensão ainda mais 

complexa e que sua significação vai além das simples interfaces entre comunicação e 

educação, o autor afirma que: 

Trata-se de reconhecer, agora, a existência de um campo inter e transdisciplinar, 
cujos lineamentos deixam de ser dados, apenas, pelos apelos, certamente 
necessários, de se introduzirem os meios e as novas tecnologias na escola, e se 
expandem, sobretudo, para um ecossistema comunicativo que passou a ter papel 
decisivo na vida de todos nós, propondo valores, ajudando a construir modos de ver, 
perceber, sentir, conhecer, reorientando práticas, configurando padrões de 
sociabilidade. [...]. Em uma síntese, é possível conceber a Educomunicação como 
uma área que busca pensar, pesquisar, trabalhar educação formal, informal e não 
formal no interior do ecossistema comunicativo (CITTELI, 2011, p. 08). 

Já Schaun (2002) implementa algumas reflexões sobre a influência da 

educomunicação na formação cidadã dos indivíduos. A autora considera que as práticas 

educomunicativas possibilitam a formação de cidadãos críticos e inseridos no meio social – na 

qual, toda e qualquer discriminação e exclusão devem ser banidas. Como afirma: 

(...) uma ação política voltada para o aporte da consciência ética e uma pragmática 
direcionada para as transformações da sociedade [...] a ação educomunicativa é uma 
releitura das utopias sociais impulsionada pela motivação transformadora do status 
quo [...] propõe a credulidade no ser humano, no seu permanente encontro com o 
outro (SCHAUN, 2002, p. 82).

Outro autor, crítico do sistema educacional moderno, Morin (2000) faz uma síntese 

sobre a correlação entre educação e comunicação. Consoante a ele, esta relação possibilita um 

melhor desenvolvimento dos processos educativos, através da utilização das mídias como 

ferramentas (plataformas), capaz de estimular a crítica social por meio da mobilização de 

alunos e educadores. A união entre estas duas áreas do conhecimento, fornece uma tentativa 

de cooperação para a formação crítica dos sujeitos. Uma busca por um modelo de pensamento 

mais aberto, fundamentado na complexidade5 – que almeje uma interação com o ambiente, a

comunicação com o ecossocial, o incentivo aos valores atitudinais dos indivíduos, o ensino 

perante as incertezas, a execução da produção do conhecimento e o desenvolvimento de ação 

crítica e autônoma (MORIN, 2002).  

O paradigma da complexidade, assim defendido por Morin (1997), defende a 

necessidade de se ter um método capaz de articular aquilo que “está separado e unir aquilo 

que está dissociado, capaz de detectar e não ocultar às ligações, as solidariedades, as 

implicações, as interdependências e as complexidades, recusando o discurso linear como 

ponto de partida e fim, e a simplificação abstrata” (MORIN, 1997, p. 19). Esta ideia corrobora 

5 O termo complexidade quer significar que foi tecido junto, com elementos diferentes, mas inseparáveis, como o 
econômico, político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico (MORIN, 2002).
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econômico, político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico (MORIN, 2002).

com as teorias de Freire (2006, p. 38), quando afirma que: 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem 
se comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 
inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 
dialogicidade. 

Com base nestas perspectivas atribuídas por Morin (1997) e enfatizadas por Freire 

(2006), conclui-se que o paradigma da complexidade estimula a comunicação, o diálogo 

colaborativo – ao invés da separação – dando uma visão geral das multidirecionalidades da 

realidade.  

3. EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: “ALÉM DOS BANCOS ESCOLARES”

A educação precisa fazer parte de um processo “libertador”, e não apenas do 

meramente “educar” (FREIRE, 1971). Este pensamento de Freire (1971) pode ser considerado 

um dos responsáveis pelo embasamento de ações de entidades não governamentais, que 

fluíram suas práticas educativas, baseadas em uma formação “libertadora”, 

consequentemente, capazes de serem interventoras e formadoras sociais. 

A partir da premissa que a educação pode ser considera formal, não formal e informal, 

o presente estudo tem como intuito delinear sua investigação fomentada nas instituições e

entidades não governamentais, praticantes da educação não formal, que, de acordo com Gohn 

(2001), são aquelas que desenvolvem e promovem conhecimentos além dos bancos escolares 

tradicionais. Gohn (2001) sustenta que a educação não formal: 

[...] aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos 
organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro 
setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não 
governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área social; ou 
processos educacionais, frutos da articulação das escolas com a comunidade 
educativa, via conselhos, colegiados, etc (GOHN, 2001, p. 17-18). 

Gohn (2001, p. 107) também destaca que “o que diferencia a educação não formal da 

informal é que existe a intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 

qualidades e/ou objetivos”. A autora acredita que é possível promover conhecimentos através 

das organizações não governamentais (ONGs), e que este tipo de educação está baseado em 

seis esferas, são elas: 
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com as teorias de Freire (2006, p. 38), quando afirma que: 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem 
se comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 
inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 
dialogicidade. 

Com base nestas perspectivas atribuídas por Morin (1997) e enfatizadas por Freire 

(2006), conclui-se que o paradigma da complexidade estimula a comunicação, o diálogo 

colaborativo – ao invés da separação – dando uma visão geral das multidirecionalidades da 

realidade.  

3. EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: “ALÉM DOS BANCOS ESCOLARES”

A educação precisa fazer parte de um processo “libertador”, e não apenas do 

meramente “educar” (FREIRE, 1971). Este pensamento de Freire (1971) pode ser considerado 

um dos responsáveis pelo embasamento de ações de entidades não governamentais, que 

fluíram suas práticas educativas, baseadas em uma formação “libertadora”, 

consequentemente, capazes de serem interventoras e formadoras sociais. 

A partir da premissa que a educação pode ser considera formal, não formal e informal, 

o presente estudo tem como intuito delinear sua investigação fomentada nas instituições e

entidades não governamentais, praticantes da educação não formal, que, de acordo com Gohn 

(2001), são aquelas que desenvolvem e promovem conhecimentos além dos bancos escolares 

tradicionais. Gohn (2001) sustenta que a educação não formal: 

[...] aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos 
organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro 
setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não 
governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área social; ou 
processos educacionais, frutos da articulação das escolas com a comunidade 
educativa, via conselhos, colegiados, etc (GOHN, 2001, p. 17-18). 

Gohn (2001, p. 107) também destaca que “o que diferencia a educação não formal da 

informal é que existe a intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 

qualidades e/ou objetivos”. A autora acredita que é possível promover conhecimentos através 

das organizações não governamentais (ONGs), e que este tipo de educação está baseado em 

seis esferas, são elas: 

1 Aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos por meio da 
participação em atividades coletivas;  
2 Capacitação dos indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de 
habilidades e desenvolvimento de potencialidades;  
3 Aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se 
organizarem com objetivos comunitários, voltados para a solução de problemas 
coletivos cotidianos. É a educação para a prática da participação social;  
4 Aprendizagem dos conteúdos da escolarização em formas e espaços diferenciados;  
5 O campo da educação para a vida ou para a arte do bem viver, com cursos de 
autoconhecimento, filosofias e técnicas orientais de relaxamento, meditação, 
alongamento, etc.  
6 Educação desenvolvida na e pela mídia, em especial a eletrônica. (GOHN, 2001, 
p. 99).

A educação não formal é a “aprendizagem dos conteúdos da escolarização em formas 

e espaços diferenciados”, e a partir deste contexto é possível construir “a educação para a 

prática da participação social” (GOHN, 2001, p. 99). Esta busca por uma educação 

“libertadora”, assim como é defendida por Freire (1971), também faz parte dos discursos de 

Gohn (2001), uma vez, que a mesma defende um processo educacional possível de promover 

mecanismos de inclusão dos sujeitos ao meio social, sendo capaz de promover o acesso aos 

diretos de cidadania.  

Concernente a isso, Vygotsky (1996) contribui para a aplicabilidade da educação não 

formal, quando esta, tem na sua origem o papel fundamental de trazer a educação para prática 

da participação social, e esta prática corrobora com os pensamentos de Gohn (2001) e Freire 

(1971), quando tecem seus argumentos baseados em uma educação capaz de ser “libertadora”, 

fortalecedora do senso coletivo e passível da inserção do homem na sociedade. 

4. METODOLOGIA: FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR E ANÁLISE DE DADOS

A Fundação Projeto Pescar é uma organização não governamental, que há 40 anos 

trabalha com a formação socioprofissional de jovens de 16 a 19 em estado de vulnerabilidade 

social, e tem como lema, “Atitudes que Transformam Vidas” (PESCAR, 2016). A trajetória 

do Projeto Pescar iniciou em 1976, quando o empresário gaúcho Geraldo Linck (1927-1998) 

abriu as portas da sua empresa para que jovens carentes, pudessem ser 

socioprofissionalizados. Sua equipe montou uma sala de aula e durante aquele ano, ensinou 

aos jovens Mecânica Automotiva. Assim, foi criado a primeira Unidade Projeto Pescar 

(PESCAR, 2016).  

Hoje, as empresas interessadas em apoiar a causa, acordam uma parceria para o 

funcionamento de uma unidade nas suas próprias dependências, e com isso, ofertam 
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com as teorias de Freire (2006, p. 38), quando afirma que: 

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem 
se comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há 
inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 
dialogicidade. 

Com base nestas perspectivas atribuídas por Morin (1997) e enfatizadas por Freire 

(2006), conclui-se que o paradigma da complexidade estimula a comunicação, o diálogo 

colaborativo – ao invés da separação – dando uma visão geral das multidirecionalidades da 

realidade.  

3. EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: “ALÉM DOS BANCOS ESCOLARES”

A educação precisa fazer parte de um processo “libertador”, e não apenas do 

meramente “educar” (FREIRE, 1971). Este pensamento de Freire (1971) pode ser considerado 

um dos responsáveis pelo embasamento de ações de entidades não governamentais, que 

fluíram suas práticas educativas, baseadas em uma formação “libertadora”, 

consequentemente, capazes de serem interventoras e formadoras sociais. 

A partir da premissa que a educação pode ser considera formal, não formal e informal, 

o presente estudo tem como intuito delinear sua investigação fomentada nas instituições e

entidades não governamentais, praticantes da educação não formal, que, de acordo com Gohn 

(2001), são aquelas que desenvolvem e promovem conhecimentos além dos bancos escolares 

tradicionais. Gohn (2001) sustenta que a educação não formal: 

[...] aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos 
organizativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro 
setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não 
governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área social; ou 
processos educacionais, frutos da articulação das escolas com a comunidade 
educativa, via conselhos, colegiados, etc (GOHN, 2001, p. 17-18). 

Gohn (2001, p. 107) também destaca que “o que diferencia a educação não formal da 

informal é que existe a intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 

qualidades e/ou objetivos”. A autora acredita que é possível promover conhecimentos através 

das organizações não governamentais (ONGs), e que este tipo de educação está baseado em 

seis esferas, são elas: 

1 Aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos por meio da 
participação em atividades coletivas;  
2 Capacitação dos indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de 
habilidades e desenvolvimento de potencialidades;  
3 Aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se 
organizarem com objetivos comunitários, voltados para a solução de problemas 
coletivos cotidianos. É a educação para a prática da participação social;  
4 Aprendizagem dos conteúdos da escolarização em formas e espaços diferenciados;  
5 O campo da educação para a vida ou para a arte do bem viver, com cursos de 
autoconhecimento, filosofias e técnicas orientais de relaxamento, meditação, 
alongamento, etc.  
6 Educação desenvolvida na e pela mídia, em especial a eletrônica. (GOHN, 2001, 
p. 99).

A educação não formal é a “aprendizagem dos conteúdos da escolarização em formas 

e espaços diferenciados”, e a partir deste contexto é possível construir “a educação para a 

prática da participação social” (GOHN, 2001, p. 99). Esta busca por uma educação 

“libertadora”, assim como é defendida por Freire (1971), também faz parte dos discursos de 

Gohn (2001), uma vez, que a mesma defende um processo educacional possível de promover 

mecanismos de inclusão dos sujeitos ao meio social, sendo capaz de promover o acesso aos 

diretos de cidadania.  

Concernente a isso, Vygotsky (1996) contribui para a aplicabilidade da educação não 

formal, quando esta, tem na sua origem o papel fundamental de trazer a educação para prática 

da participação social, e esta prática corrobora com os pensamentos de Gohn (2001) e Freire 

(1971), quando tecem seus argumentos baseados em uma educação capaz de ser “libertadora”, 

fortalecedora do senso coletivo e passível da inserção do homem na sociedade. 

4. METODOLOGIA: FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR E ANÁLISE DE DADOS

A Fundação Projeto Pescar é uma organização não governamental, que há 40 anos 

trabalha com a formação socioprofissional de jovens de 16 a 19 em estado de vulnerabilidade 

social, e tem como lema, “Atitudes que Transformam Vidas” (PESCAR, 2016). A trajetória 

do Projeto Pescar iniciou em 1976, quando o empresário gaúcho Geraldo Linck (1927-1998) 

abriu as portas da sua empresa para que jovens carentes, pudessem ser 

socioprofissionalizados. Sua equipe montou uma sala de aula e durante aquele ano, ensinou 

aos jovens Mecânica Automotiva. Assim, foi criado a primeira Unidade Projeto Pescar 

(PESCAR, 2016).  

Hoje, as empresas interessadas em apoiar a causa, acordam uma parceria para o 

funcionamento de uma unidade nas suas próprias dependências, e com isso, ofertam 

gratuitamente cursos de iniciação profissional, com o intuito de priorizar o desenvolvimento 

humano dos jovens, e também das suas famílias. Segundo a Fundação Projeto Pescar (2016), 

além de socioprofissionalizar, o programa “fortalece a cidadania, [...] e busca a construção 

de uma sociedade mais solidária, de pessoas e organizações com atitudes transformadoras”. 

Um dos pontos importantes do programa, é que todo o corpo docente é composto por 

profissionais e professores voluntários. 

No Brasil, e no exterior, são aproximadamente 115 unidades, e, no Paraná, existem 3 

localizadas em Pinhais, Telêmaco Borba e Jaguariaíva. Cada uma dessas unidades é mantida 

por empresas parceiras à Fundação, e possuem capacidade de atendimento de 15 a 30 jovens, 

anualmente. O papel formador destes jovens é de incumbência de cada unidade, por 

intermédio de um Educador Social. Já a Fundação Projeto Pescar, contribui com o suporte 

pedagógico, possibilitando a execução das atividades. Por este viés, a Fundação Projeto 

Pescar afirma que: 

Para criar oportunidades reais de transformação na vida dos jovens em situação de 
vulnerabilidade social, a Fundação Projeto Pescar compromete a Rede Pescar6 com 
uma nova visão educacional e com uma prática que priorize o resgate da cidadania e 
a formação das competências pessoais e profissionais (PESCAR, 2016). 

Um dos fundamentos principais é o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil7, por

intermédio de atividades e vivências em distintos ambientes (PESCAR, 2016). A concepção 

educativa do programa social Pescar está baseada em três pilares fundamentais, responsáveis 

por direcionar os trabalhos internos das unidades, são eles: - saber conviver, em que são 

abordados os conteúdos socioafetivos e de comunicação interpessoal e intrapessoal; - cidadão, 

em que são abordados os conteúdos sobre a sociedade e cidadania e, - profissional, em que se 

abordam as questões técnico-profissionais.  

A Unidade Projeto Pescar em Pinhais/PR capacitou cinco turmas entre os anos de 

2012 e 20168, totalizando 72 jovens socioprofissionalizados no Curso de Iniciação

Profissional em Manutenção Mecânica Industrial. Segundo a coordenação do curso, 84% dos 

jovens atendidos são empregados após o terceiro mês da conclusão do curso. 

6Rede Pescar: Formada por todas as unidades destacadas do Programa Socioprofissionalizante Projeto Pescar. 
(PESCAR, 2016). 
7Protagonismo Juvenil: Participação do adolescente em atividade que extrapolam os âmbitos de seus interesses 
individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, 
clubes, associações e até mesmo a sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e 
outras formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário. (COSTA, 1996, pg. 
90). 
8Informações cedidas pela coordenação da Unidade Projeto Pescar em Pinhais/PR. 
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gratuitamente cursos de iniciação profissional, com o intuito de priorizar o desenvolvimento 

humano dos jovens, e também das suas famílias. Segundo a Fundação Projeto Pescar (2016), 

além de socioprofissionalizar, o programa “fortalece a cidadania, [...] e busca a construção 

de uma sociedade mais solidária, de pessoas e organizações com atitudes transformadoras”. 

Um dos pontos importantes do programa, é que todo o corpo docente é composto por 

profissionais e professores voluntários. 

No Brasil, e no exterior, são aproximadamente 115 unidades, e, no Paraná, existem 3 

localizadas em Pinhais, Telêmaco Borba e Jaguariaíva. Cada uma dessas unidades é mantida 

por empresas parceiras à Fundação, e possuem capacidade de atendimento de 15 a 30 jovens, 

anualmente. O papel formador destes jovens é de incumbência de cada unidade, por 

intermédio de um Educador Social. Já a Fundação Projeto Pescar, contribui com o suporte 

pedagógico, possibilitando a execução das atividades. Por este viés, a Fundação Projeto 

Pescar afirma que: 

Para criar oportunidades reais de transformação na vida dos jovens em situação de 
vulnerabilidade social, a Fundação Projeto Pescar compromete a Rede Pescar6 com 
uma nova visão educacional e com uma prática que priorize o resgate da cidadania e 
a formação das competências pessoais e profissionais (PESCAR, 2016). 

Um dos fundamentos principais é o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil7, por

intermédio de atividades e vivências em distintos ambientes (PESCAR, 2016). A concepção 

educativa do programa social Pescar está baseada em três pilares fundamentais, responsáveis 

por direcionar os trabalhos internos das unidades, são eles: - saber conviver, em que são 

abordados os conteúdos socioafetivos e de comunicação interpessoal e intrapessoal; - cidadão, 

em que são abordados os conteúdos sobre a sociedade e cidadania e, - profissional, em que se 

abordam as questões técnico-profissionais.  

A Unidade Projeto Pescar em Pinhais/PR capacitou cinco turmas entre os anos de 

2012 e 20168, totalizando 72 jovens socioprofissionalizados no Curso de Iniciação

Profissional em Manutenção Mecânica Industrial. Segundo a coordenação do curso, 84% dos 

jovens atendidos são empregados após o terceiro mês da conclusão do curso. 

6Rede Pescar: Formada por todas as unidades destacadas do Programa Socioprofissionalizante Projeto Pescar. 
(PESCAR, 2016). 
7Protagonismo Juvenil: Participação do adolescente em atividade que extrapolam os âmbitos de seus interesses 
individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, 
clubes, associações e até mesmo a sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e 
outras formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário. (COSTA, 1996, pg. 
90). 
8Informações cedidas pela coordenação da Unidade Projeto Pescar em Pinhais/PR. 

Atualmente, o programa conta com a participação de 21 profissionais voluntários, 

sendo que apenas 3, atuam diretamente na área educacional, lecionando ou em apoio 

acadêmico. Os demais são profissionais de distintas áreas, que são alocados de acordo com a 

sua formação e as disciplinas disponíveis. Há um processo seletivo simplificado para os 

candidatos, com o objetivo de atestar as condições socioeconômicas e o nível do estado de 

vulnerabilidade social existente, uma vez, que o curso é gratuito e ocorre em contra turno do 

ensino formal (regular).   

Para atingir os objetivos deste artigo, inicialmente, foi desenvolvido um levantamento 

bibliográfico, com a finalidade de evidenciar os aspectos históricos da relação entre 

comunicação e educação, da educomunicação e da Fundação Projeto Pescar. Depois, foram 

planejadas e implementadas 5 oficinas, denominadas “EduCom Midia”. A partir destes 

encontros foram coletados os seguintes instrumentos de análise: resenhas críticas escritas 

pelos participantes com opiniões iniciais e finais sobre a pauta escolhida, “Reforma do Ensino 

Médio”, gravação em áudio, e informações coletadas durante a observação dos grupos focais, 

ocorridas durante os cinco dias da atividade. 

As oficinas “EduCom Mídia” foram realizadas nos dias 04, 11, 18 e 25 de novembro, 

e finalizada no dia 02 de dezembro de 2016, com duração de 10 horas. Os integrantes da 

oficina foram educandos da 6ª Turma do Projeto Pescar em Pinhais/PR, totalizando 15 

participantes, 12 jovens do sexo masculino e 3 do sexo feminino, todos moradores de regiões 

carentes das cidades de Pinhais, Piraquara e Curitiba.  

A pauta para a oficina foi escolhida pelos próprios alunos, durante o primeiro 

encontro, ao demonstrarem interesse pelo conteúdo, uma vez que o assunto estava com grande 

divulgação na mídia. Os jovens iniciaram os trabalhos dividindo a turma em três grupos de 

cinco alunos, distribuídos de acordo com a afinidade em sala de aula, com a ajuda da 

coordenação do projeto.  

Durante o primeiro encontro, foram apresentados aos jovens os conceitos sobre senso 

crítico e a importância de se inserir no meio social, para que eles pudessem ter base para 

prosseguir com os trabalhos. Ainda, os integrantes tiveram acessos aos principais e mais 

conhecidos veículos (mídias) de comunicação online (jornais, revistas, blogs, sites 

governamentais e redes sociais), com o intuito de realizar uma primeira leitura crítica dos 

conteúdos desenvolvidos por eles. Importante destacar que as mídias apresentadas aos alunos 

continham diferentes posicionamentos em relação à temática abordada, argumentações contra 

a reforma do ensino médio e, também, a favor da proposta. 

No decorrer dos dias, os participantes utilizaram o tempo no laboratório de informática 
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gratuitamente cursos de iniciação profissional, com o intuito de priorizar o desenvolvimento 

humano dos jovens, e também das suas famílias. Segundo a Fundação Projeto Pescar (2016), 

além de socioprofissionalizar, o programa “fortalece a cidadania, [...] e busca a construção 

de uma sociedade mais solidária, de pessoas e organizações com atitudes transformadoras”. 

Um dos pontos importantes do programa, é que todo o corpo docente é composto por 

profissionais e professores voluntários. 

No Brasil, e no exterior, são aproximadamente 115 unidades, e, no Paraná, existem 3 

localizadas em Pinhais, Telêmaco Borba e Jaguariaíva. Cada uma dessas unidades é mantida 

por empresas parceiras à Fundação, e possuem capacidade de atendimento de 15 a 30 jovens, 

anualmente. O papel formador destes jovens é de incumbência de cada unidade, por 

intermédio de um Educador Social. Já a Fundação Projeto Pescar, contribui com o suporte 

pedagógico, possibilitando a execução das atividades. Por este viés, a Fundação Projeto 

Pescar afirma que: 

Para criar oportunidades reais de transformação na vida dos jovens em situação de 
vulnerabilidade social, a Fundação Projeto Pescar compromete a Rede Pescar6 com 
uma nova visão educacional e com uma prática que priorize o resgate da cidadania e 
a formação das competências pessoais e profissionais (PESCAR, 2016). 

Um dos fundamentos principais é o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil7, por

intermédio de atividades e vivências em distintos ambientes (PESCAR, 2016). A concepção 

educativa do programa social Pescar está baseada em três pilares fundamentais, responsáveis 

por direcionar os trabalhos internos das unidades, são eles: - saber conviver, em que são 

abordados os conteúdos socioafetivos e de comunicação interpessoal e intrapessoal; - cidadão, 

em que são abordados os conteúdos sobre a sociedade e cidadania e, - profissional, em que se 

abordam as questões técnico-profissionais.  

A Unidade Projeto Pescar em Pinhais/PR capacitou cinco turmas entre os anos de 

2012 e 20168, totalizando 72 jovens socioprofissionalizados no Curso de Iniciação

Profissional em Manutenção Mecânica Industrial. Segundo a coordenação do curso, 84% dos 

jovens atendidos são empregados após o terceiro mês da conclusão do curso. 

6Rede Pescar: Formada por todas as unidades destacadas do Programa Socioprofissionalizante Projeto Pescar. 
(PESCAR, 2016). 
7Protagonismo Juvenil: Participação do adolescente em atividade que extrapolam os âmbitos de seus interesses 
individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, 
clubes, associações e até mesmo a sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e 
outras formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- comunitário. (COSTA, 1996, pg. 
90). 
8Informações cedidas pela coordenação da Unidade Projeto Pescar em Pinhais/PR. 

Atualmente, o programa conta com a participação de 21 profissionais voluntários, 

sendo que apenas 3, atuam diretamente na área educacional, lecionando ou em apoio 

acadêmico. Os demais são profissionais de distintas áreas, que são alocados de acordo com a 

sua formação e as disciplinas disponíveis. Há um processo seletivo simplificado para os 

candidatos, com o objetivo de atestar as condições socioeconômicas e o nível do estado de 

vulnerabilidade social existente, uma vez, que o curso é gratuito e ocorre em contra turno do 

ensino formal (regular).   

Para atingir os objetivos deste artigo, inicialmente, foi desenvolvido um levantamento 

bibliográfico, com a finalidade de evidenciar os aspectos históricos da relação entre 

comunicação e educação, da educomunicação e da Fundação Projeto Pescar. Depois, foram 

planejadas e implementadas 5 oficinas, denominadas “EduCom Midia”. A partir destes 

encontros foram coletados os seguintes instrumentos de análise: resenhas críticas escritas 

pelos participantes com opiniões iniciais e finais sobre a pauta escolhida, “Reforma do Ensino 

Médio”, gravação em áudio, e informações coletadas durante a observação dos grupos focais, 

ocorridas durante os cinco dias da atividade. 

As oficinas “EduCom Mídia” foram realizadas nos dias 04, 11, 18 e 25 de novembro, 

e finalizada no dia 02 de dezembro de 2016, com duração de 10 horas. Os integrantes da 

oficina foram educandos da 6ª Turma do Projeto Pescar em Pinhais/PR, totalizando 15 

participantes, 12 jovens do sexo masculino e 3 do sexo feminino, todos moradores de regiões 

carentes das cidades de Pinhais, Piraquara e Curitiba.  

A pauta para a oficina foi escolhida pelos próprios alunos, durante o primeiro 

encontro, ao demonstrarem interesse pelo conteúdo, uma vez que o assunto estava com grande 

divulgação na mídia. Os jovens iniciaram os trabalhos dividindo a turma em três grupos de 

cinco alunos, distribuídos de acordo com a afinidade em sala de aula, com a ajuda da 

coordenação do projeto.  

Durante o primeiro encontro, foram apresentados aos jovens os conceitos sobre senso 

crítico e a importância de se inserir no meio social, para que eles pudessem ter base para 

prosseguir com os trabalhos. Ainda, os integrantes tiveram acessos aos principais e mais 

conhecidos veículos (mídias) de comunicação online (jornais, revistas, blogs, sites 

governamentais e redes sociais), com o intuito de realizar uma primeira leitura crítica dos 

conteúdos desenvolvidos por eles. Importante destacar que as mídias apresentadas aos alunos 

continham diferentes posicionamentos em relação à temática abordada, argumentações contra 

a reforma do ensino médio e, também, a favor da proposta. 

No decorrer dos dias, os participantes utilizaram o tempo no laboratório de informática 

para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, já que muitos demonstraram dúvidas sobre 

o que realmente era a proposta da “Reforma do Ensino Médio”. Para colhimento dos dados,

foram realizados grupos focais durante toda a oficina. Para possibilitar uma maior absorção 

do conteúdo, que estava em discussão nas mídias online, os jovens participaram de uma 

apresentação de como produzir e formatar uma resenha crítica, com o objetivo de registrar 

fisicamente os conteúdos investigados. No quadro abaixo, é possível compreender como 

ocorreu a aplicação das 5 oficinas “EduCom Mídia”, de forma integral:

DATA ATIVIDADES REALIZADAS CH

04/11/16
- Apresentação da proposta da oficina e dos conceitos sobre senso crítico, inserção no
meio social e leitura crítica;
- Separação das equipes.

02h

11/11/16

- Apresentação dos principais e mais conhecidos veículos de comunicação online;
- Primeiro contato com as matérias e reportagens sobre a “Reforma do Ensino Médio”,
publicadas pelos principais veículos de comunicação online;
- Início dos grupos focais, com a mediação do pesquisar.

02h

18/11/16

- Apresentação sobre como desenvolver uma resenha crítica;
- Início do desenvolvimento da resenha crítica, com a primeira opinião do grupo sobre
o assunto e também das opiniões individuais dos participantes;
- Leitura dos principais comentários sobre os assuntos nas redes sociais;
- Aprofundamento da leitura das publicações em mídia online.

02h

25/11/16

- Conclusão da resenha crítica com a opinião final do grupo e individualmente dos
participantes;
- Aprofundamento da leitura dos conteúdos em mídia online;
- Alinhamento da discussão para o grupo focal do último dia.

02h

02/12/16

- Entrega da resenha crítica;
- Abertura de diálogo no grupo focal, com a participação de todos os alunos, mediado
pelo pesquisador e acompanhado pela coordenação do projeto;
- Fechamento da aplicação da oficina “EduCom Mídia”;
- Considerações finais.

02h

QUADRO 1 – ROTEIRO DA APLICACAÇÃO DAS OFICINAS “EDUCOM MÍDIA”
FONTE: AUTORES DO ESTUDO (2016) 

4.1 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A seguir a descrição e análise qualitativa dos dados coletados nas cinco oficinas 

“EduCom Mídia”.

No primeiro dia da aplicação da oficina, realizada no dia 04 de novembro de 2016, dos 

15 alunos, 12 informaram que não tinham nenhum tipo de conhecido sobre o assunto, e que se 

pautavam pelas postagens nas redes sociais. Esses jovens também afirmaram que seus 

posicionamentos estavam de acordo com as manifestações dos colegas e familiares. Os outros 

3 alunos apresentaram mais firmeza ao discutir sobre o assunto, porém, faltavam-lhes 

argumentos em seus posicionamentos iniciais.  

Por meio destes resultados, foi possível observar que as primeiras impressões, na sua 
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para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, já que muitos demonstraram dúvidas sobre 

o que realmente era a proposta da “Reforma do Ensino Médio”. Para colhimento dos dados,

foram realizados grupos focais durante toda a oficina. Para possibilitar uma maior absorção 

do conteúdo, que estava em discussão nas mídias online, os jovens participaram de uma 

apresentação de como produzir e formatar uma resenha crítica, com o objetivo de registrar 

fisicamente os conteúdos investigados. No quadro abaixo, é possível compreender como 

ocorreu a aplicação das 5 oficinas “EduCom Mídia”, de forma integral:

DATA ATIVIDADES REALIZADAS CH

04/11/16
- Apresentação da proposta da oficina e dos conceitos sobre senso crítico, inserção no
meio social e leitura crítica;
- Separação das equipes.

02h

11/11/16

- Apresentação dos principais e mais conhecidos veículos de comunicação online;
- Primeiro contato com as matérias e reportagens sobre a “Reforma do Ensino Médio”,
publicadas pelos principais veículos de comunicação online;
- Início dos grupos focais, com a mediação do pesquisar.

02h

18/11/16

- Apresentação sobre como desenvolver uma resenha crítica;
- Início do desenvolvimento da resenha crítica, com a primeira opinião do grupo sobre
o assunto e também das opiniões individuais dos participantes;
- Leitura dos principais comentários sobre os assuntos nas redes sociais;
- Aprofundamento da leitura das publicações em mídia online.

02h

25/11/16

- Conclusão da resenha crítica com a opinião final do grupo e individualmente dos
participantes;
- Aprofundamento da leitura dos conteúdos em mídia online;
- Alinhamento da discussão para o grupo focal do último dia.

02h

02/12/16

- Entrega da resenha crítica;
- Abertura de diálogo no grupo focal, com a participação de todos os alunos, mediado
pelo pesquisador e acompanhado pela coordenação do projeto;
- Fechamento da aplicação da oficina “EduCom Mídia”;
- Considerações finais.

02h

QUADRO 1 – ROTEIRO DA APLICACAÇÃO DAS OFICINAS “EDUCOM MÍDIA”
FONTE: AUTORES DO ESTUDO (2016) 

4.1 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A seguir a descrição e análise qualitativa dos dados coletados nas cinco oficinas 

“EduCom Mídia”.

No primeiro dia da aplicação da oficina, realizada no dia 04 de novembro de 2016, dos 

15 alunos, 12 informaram que não tinham nenhum tipo de conhecido sobre o assunto, e que se 

pautavam pelas postagens nas redes sociais. Esses jovens também afirmaram que seus 

posicionamentos estavam de acordo com as manifestações dos colegas e familiares. Os outros 

3 alunos apresentaram mais firmeza ao discutir sobre o assunto, porém, faltavam-lhes 

argumentos em seus posicionamentos iniciais.  

Por meio destes resultados, foi possível observar que as primeiras impressões, na sua 

maioria, eram baseadas em um senso comum, com pouco ou nenhum argumento conciso 

sobre o tema. Destaca-se que houve dificuldade dos próprios jovens em prosseguir com as 

discussões, pois, no início, muitos não tinham certeza do que se tratava a “Reforma do Ensino 

Médio”. 

Verificou-se que 80% dos jovens não tinham algum tipo de conhecimento sobre a 

pauta escolhida e 20% dos respondentes alegaram ter um posicionamento inicial. No entanto, 

sem nenhuma ou pouca argumentação. Quando os jovens foram questionados sobre seus 

envolvimentos com a leitura de notícias, matérias e/ou reportagens online, 13 alunos 

informaram que não costumavam ler nenhum tipo de conteúdo de mídia de comunicação na 

internet, porém, 2 deles, informaram que habitualmente acessavam algum tipo de página com 

conteúdo noticioso, mas apenas quando havia interesse por algum assunto do cotidiano. 

No segundo grupo focal realizado no dia 11 de novembro de 2016, os integrantes 

foram questionados sobre a importância de pesquisar as fontes de informação antes de se

posicionar em relação a qualquer assunto. Como resultado, 10 jovens informaram que não 

consideravam importante pesquisar as fontes, 3 expressaram considerar importante e 2 alunos 

não souberam opinar sobre o assunto. Foi possível afirmar que 67% dos jovens, não 

consideravam importante pesquisar as fontes, pois indicaram confiar nas especulações antes 

da tomada de posicionamento. Já 20% destes respondentes, consideravam oportuno buscar 

novos pontos de vista e 13%, não souberam opinar.  

No terceiro encontro, realizado no dia 18 de novembro de 2016, os alunos foram 

recebidos com a seguinte pergunta: “após estes três encontros, quantos de vocês já se sentem 

capaz de opinar sobre o assunto, mesmo que de forma sucinta?”. Dos 15 respondentes, 9 

informaram que já possuíam argumento consistente sobre o tema, 4 que tinham opiniões 

intermediárias, e que precisavam pesquisar mais sobre o assunto e os outros 2, que não se 

consideravam capaz de opinar. É importante enfatizar que não era objetivo do presente 

estudo, analisar se os estudantes eram contra ou a favor à proposta de “Reforma do Ensino 

Médio”, e sim, atestar como ocorreu o processo decisório no decorrer da oficina.  

Foi possível verificar a ocorrência de mudanças na percepção dos jovens em relação 

ao tema proposto, que, por sua vez, é reforçado pelo que contrapõem as primeiras percepções 

observadas no início da oficina. Enquanto no primeiro dia, 80% se dizia incapaz de opinar 

sobre o assunto, no terceiro encontro, 60% já se considerava em posse de argumentos mais 

sólidos. Já os outros 13% da turma, ainda não se considerava capaz de opinar sobre a 

“Reforma do Ensino Médio”. 

Nesta perspectiva, surge um novo e importante indicador, que elucida a eficácia da 
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para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, já que muitos demonstraram dúvidas sobre 

o que realmente era a proposta da “Reforma do Ensino Médio”. Para colhimento dos dados,

foram realizados grupos focais durante toda a oficina. Para possibilitar uma maior absorção 

do conteúdo, que estava em discussão nas mídias online, os jovens participaram de uma 

apresentação de como produzir e formatar uma resenha crítica, com o objetivo de registrar 

fisicamente os conteúdos investigados. No quadro abaixo, é possível compreender como 

ocorreu a aplicação das 5 oficinas “EduCom Mídia”, de forma integral:

DATA ATIVIDADES REALIZADAS CH

04/11/16
- Apresentação da proposta da oficina e dos conceitos sobre senso crítico, inserção no
meio social e leitura crítica;
- Separação das equipes.

02h

11/11/16

- Apresentação dos principais e mais conhecidos veículos de comunicação online;
- Primeiro contato com as matérias e reportagens sobre a “Reforma do Ensino Médio”,
publicadas pelos principais veículos de comunicação online;
- Início dos grupos focais, com a mediação do pesquisar.

02h

18/11/16

- Apresentação sobre como desenvolver uma resenha crítica;
- Início do desenvolvimento da resenha crítica, com a primeira opinião do grupo sobre
o assunto e também das opiniões individuais dos participantes;
- Leitura dos principais comentários sobre os assuntos nas redes sociais;
- Aprofundamento da leitura das publicações em mídia online.

02h

25/11/16

- Conclusão da resenha crítica com a opinião final do grupo e individualmente dos
participantes;
- Aprofundamento da leitura dos conteúdos em mídia online;
- Alinhamento da discussão para o grupo focal do último dia.

02h

02/12/16

- Entrega da resenha crítica;
- Abertura de diálogo no grupo focal, com a participação de todos os alunos, mediado
pelo pesquisador e acompanhado pela coordenação do projeto;
- Fechamento da aplicação da oficina “EduCom Mídia”;
- Considerações finais.

02h

QUADRO 1 – ROTEIRO DA APLICACAÇÃO DAS OFICINAS “EDUCOM MÍDIA”
FONTE: AUTORES DO ESTUDO (2016) 

4.1 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A seguir a descrição e análise qualitativa dos dados coletados nas cinco oficinas 

“EduCom Mídia”.

No primeiro dia da aplicação da oficina, realizada no dia 04 de novembro de 2016, dos 

15 alunos, 12 informaram que não tinham nenhum tipo de conhecido sobre o assunto, e que se 

pautavam pelas postagens nas redes sociais. Esses jovens também afirmaram que seus 

posicionamentos estavam de acordo com as manifestações dos colegas e familiares. Os outros 

3 alunos apresentaram mais firmeza ao discutir sobre o assunto, porém, faltavam-lhes 

argumentos em seus posicionamentos iniciais.  

Por meio destes resultados, foi possível observar que as primeiras impressões, na sua 

maioria, eram baseadas em um senso comum, com pouco ou nenhum argumento conciso 

sobre o tema. Destaca-se que houve dificuldade dos próprios jovens em prosseguir com as 

discussões, pois, no início, muitos não tinham certeza do que se tratava a “Reforma do Ensino 

Médio”. 

Verificou-se que 80% dos jovens não tinham algum tipo de conhecimento sobre a 

pauta escolhida e 20% dos respondentes alegaram ter um posicionamento inicial. No entanto, 

sem nenhuma ou pouca argumentação. Quando os jovens foram questionados sobre seus 

envolvimentos com a leitura de notícias, matérias e/ou reportagens online, 13 alunos 

informaram que não costumavam ler nenhum tipo de conteúdo de mídia de comunicação na 

internet, porém, 2 deles, informaram que habitualmente acessavam algum tipo de página com 

conteúdo noticioso, mas apenas quando havia interesse por algum assunto do cotidiano. 

No segundo grupo focal realizado no dia 11 de novembro de 2016, os integrantes 

foram questionados sobre a importância de pesquisar as fontes de informação antes de se

posicionar em relação a qualquer assunto. Como resultado, 10 jovens informaram que não 

consideravam importante pesquisar as fontes, 3 expressaram considerar importante e 2 alunos 

não souberam opinar sobre o assunto. Foi possível afirmar que 67% dos jovens, não 

consideravam importante pesquisar as fontes, pois indicaram confiar nas especulações antes 

da tomada de posicionamento. Já 20% destes respondentes, consideravam oportuno buscar 

novos pontos de vista e 13%, não souberam opinar.  

No terceiro encontro, realizado no dia 18 de novembro de 2016, os alunos foram 

recebidos com a seguinte pergunta: “após estes três encontros, quantos de vocês já se sentem 

capaz de opinar sobre o assunto, mesmo que de forma sucinta?”. Dos 15 respondentes, 9 

informaram que já possuíam argumento consistente sobre o tema, 4 que tinham opiniões 

intermediárias, e que precisavam pesquisar mais sobre o assunto e os outros 2, que não se 

consideravam capaz de opinar. É importante enfatizar que não era objetivo do presente 

estudo, analisar se os estudantes eram contra ou a favor à proposta de “Reforma do Ensino 

Médio”, e sim, atestar como ocorreu o processo decisório no decorrer da oficina.  

Foi possível verificar a ocorrência de mudanças na percepção dos jovens em relação 

ao tema proposto, que, por sua vez, é reforçado pelo que contrapõem as primeiras percepções 

observadas no início da oficina. Enquanto no primeiro dia, 80% se dizia incapaz de opinar 

sobre o assunto, no terceiro encontro, 60% já se considerava em posse de argumentos mais 

sólidos. Já os outros 13% da turma, ainda não se considerava capaz de opinar sobre a 

“Reforma do Ensino Médio”. 

Nesta perspectiva, surge um novo e importante indicador, que elucida a eficácia da 

oficina, se refere aos jovens que se consideravam “intermediário”, ou seja, que já possuíam 

algum tipo de noção sobre o tema, porém, entendiam a necessidade de reforçar seus 

conhecimentos e a partir daí, argumentar. Destes, 27% ratificaram pertencer a este novo 

indicador. Ainda no terceiro encontro, os educandos foram questionados sobre o que os 

fizeram mudar de opinião sobre a pauta escolhida. Verificou-se que 8 jovens informaram que 

mudaram de opinião após as pesquisas e leituras de reportagens e matérias em veículos de 

comunicação online, 6 disseram que mudaram de opinião durante as discussõs nos grupos 

focais e 1 aluno preferiu não informar o motivo.  

Por meio destes resultados é possível perceber que após alguns encontros das oficinas 

“EduCom Mídia” há mudanças de opiniões em relação à temática escolhida. Como afirma 

Saviani (2009, p.43) “sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no 

desconhecido”. Esta afirmativa denota a importância do aprofundamento e do conhecimento 

para a integração destes jovens no meio social e para que este possibilite a abertura e 

permanência do senso crítico.  

No dia 25 de novembro de 2016, ocorreu o quarto encontro. Neste, os jovens 

finalizaram a resenha crítica e iniciaram as discussões nos grupos que se formaram no 

primeiro dia da oficina. Este foi um momento exclusivo dos educandos, para que eles 

pudessem organizar os pensamentos e argumentos sobre a pauta e finalizassem as discussões 

para o último momento da oficina. O encontro foi importante para que os pesquisadores 

observassem os grupos e coletassem as opiniões dos alunos de forma individual e também 

coletiva. 

O último grupo focal foi realizado no dia 02 de dezembro de 2016. Os jovens 

apresentaram suas opiniões finais sobre a temática escolhida, e as respostas sobre o enunciado 

foram as seguintes: dos 15 participantes, 14 informaram que concluíram a oficina sendo 

capazes de argumentar e contrapor opiniões, e 1 jovem, informou que não se considerava 

capaz de opinar sobre a temática. 

No primeiro encontro, 80% da turma, consideraram-se incapaz de tecer algum tipo de 

comentário sobre o tema, contrapondo os 20% que afirmaram possuir algum tipo de opinião, 

porém, sem argumentação. Já no último encontro, 97% dos jovens, se consideraram capazes 

de opinar, ao contrário dos 7%, que expressaram não conseguir. Ainda no último encontro, os 

educandos foram interpelados sobre a quem eles atribuíam estas mudanças de opiniões, e 

deram as seguintes respostas: 13 jovens responderam atribuir ao aprofundamento do conteúdo 

em leituras de veículos de comunicação online realizadas em reportagens e matérias sobre a 

“Reforma do Ensino Médio”, e 02 atribuíram aos comentários e manifestações advindas dos 
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oficina, se refere aos jovens que se consideravam “intermediário”, ou seja, que já possuíam 

algum tipo de noção sobre o tema, porém, entendiam a necessidade de reforçar seus 

conhecimentos e a partir daí, argumentar. Destes, 27% ratificaram pertencer a este novo 

indicador. Ainda no terceiro encontro, os educandos foram questionados sobre o que os 

fizeram mudar de opinião sobre a pauta escolhida. Verificou-se que 8 jovens informaram que 

mudaram de opinião após as pesquisas e leituras de reportagens e matérias em veículos de 

comunicação online, 6 disseram que mudaram de opinião durante as discussõs nos grupos 

focais e 1 aluno preferiu não informar o motivo.  

Por meio destes resultados é possível perceber que após alguns encontros das oficinas 

“EduCom Mídia” há mudanças de opiniões em relação à temática escolhida. Como afirma 

Saviani (2009, p.43) “sem o domínio do conhecido, não é possível incursionar no 

desconhecido”. Esta afirmativa denota a importância do aprofundamento e do conhecimento 

para a integração destes jovens no meio social e para que este possibilite a abertura e 

permanência do senso crítico.  

No dia 25 de novembro de 2016, ocorreu o quarto encontro. Neste, os jovens 

finalizaram a resenha crítica e iniciaram as discussões nos grupos que se formaram no 

primeiro dia da oficina. Este foi um momento exclusivo dos educandos, para que eles 

pudessem organizar os pensamentos e argumentos sobre a pauta e finalizassem as discussões 

para o último momento da oficina. O encontro foi importante para que os pesquisadores 

observassem os grupos e coletassem as opiniões dos alunos de forma individual e também 

coletiva. 

O último grupo focal foi realizado no dia 02 de dezembro de 2016. Os jovens 

apresentaram suas opiniões finais sobre a temática escolhida, e as respostas sobre o enunciado 

foram as seguintes: dos 15 participantes, 14 informaram que concluíram a oficina sendo 

capazes de argumentar e contrapor opiniões, e 1 jovem, informou que não se considerava 

capaz de opinar sobre a temática. 

No primeiro encontro, 80% da turma, consideraram-se incapaz de tecer algum tipo de 

comentário sobre o tema, contrapondo os 20% que afirmaram possuir algum tipo de opinião, 

porém, sem argumentação. Já no último encontro, 97% dos jovens, se consideraram capazes 

de opinar, ao contrário dos 7%, que expressaram não conseguir. Ainda no último encontro, os 

educandos foram interpelados sobre a quem eles atribuíam estas mudanças de opiniões, e 

deram as seguintes respostas: 13 jovens responderam atribuir ao aprofundamento do conteúdo 

em leituras de veículos de comunicação online realizadas em reportagens e matérias sobre a 

“Reforma do Ensino Médio”, e 02 atribuíram aos comentários e manifestações advindas dos 

grupos focais. Estes dados fomentam a hipótese já questionada e permitem compreender de 

forma empírica a eficácia da oficina, uma vez que 87% dos respondentes responsabilizaram as 

leituras online para as alternações das opiniões e 13%, que de alguma maneira foram 

influenciados por aqueles que já possuíam algum tipo de conhecimento. 

Ao finalizar a oficina, os alunos novamente foram inquiridos sobre a importância do 

aprofundamento dos conteúdos antes de um posicionamento final sobre determinado tema, 

eles responderam da seguinte maneira: os 15 educandos informaram que concluíram a oficina 

considerando necessário buscar mais de uma fonte de informação antes de ter qualquer 

resposta conclusiva e, que é importante equiparar os conteúdos publicados nos diversos 

veículos de comunicação online. Este percentual se contrapõe com os primeiros argumentos 

da turma, quando 87% informou não considerar importante aprofundar os conteúdos. Já nesta 

nova perspectiva, os jovens, de forma integral (100%), responderam julgar necessário o 

embasamento antes da tomada de decisão, uma vez, que possibilita integrá-los ao meio social.  

Os dados apresentaram o diálogo potencializado pela educomunicação, sinalizado na 

análise anterior, quando, no primeiro encontro, 80% dos educandos demonstraram ter pouco 

ou nenhum conhecimento sobre a “Reforma do Ensino Médio”. Este índice foi 

gradativamente mudando e foi convertido no final da oficina, quando 93% dos jovens 

consideraram capazes de dissertar sobre o assunto.  

Outro dado importante e que fomenta esta influência, diz respeito aos índices 

analisados sobre a importância da leitura crítica e do aprofundamento dos conteúdos 

publicados pelos veículos de comunicação online. No início, 87% dos jovens não 

consideravam importante esta prática, porém, no encontro final, 100% da turma, afirmou ser 

importante o aprofundamento da leitura antes de qualquer tomada de posicionamento. 

Também é pertinente enfatizar os dados relacionados à mudança de opinião dos jovens e a 

quem eles atribuíram tal alteração. Quando questionados, 87% da turma afirmou que foi 

através da leitura de reportagens e matérias de veículos de comunicação online e 13% durante 

a integração nos grupos focais.  

Nesta anuência, é possível refletir sobre o objetivo central do artigo, quando se 

pretendeu analisar a influência do uso de ferramentas educomunicativas na formação crítica 

de jovens em estado de vulnerabilidade, e com isso, sua integração no meio social. Deste 

modo, estes dados traduzem os pensamentos de Vygotsky (1996), no qual afirma que a 

relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem está atrelada ao fato do ser humano 

precisar viver inserido e integrado no meio social. Este tipo de didática é importante para que 

os jovens saibam interpretar o mundo e refletir sobre a educação “libertadora” (FREIRE, 
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precisar viver inserido e integrado no meio social. Este tipo de didática é importante para que 

os jovens saibam interpretar o mundo e refletir sobre a educação “libertadora” (FREIRE, 

1971), capaz de transformar o meio social. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo intitulado “Educomunicação e Fundação Projeto Pescar: Formação Cidadã de 

Jovens no Município de Pinhais/PR” partiu de uma inquietação dos pesquisadores em 

entender e analisar de que maneira as fermentadas da educomunicação influenciam a 

formação cidadã de jovens em estado de vulnerabilidade social. 

Nesta perspectiva, após uma análise que buscou esclarecer influências das oficinas 

“EduCom Mídia” percebe-se que os resultados obtidos permitiram evidenciar a potência do 

diálogo, por meio da educomunicação, na formação cidadã destes jovens, que, por sua vez, se 

encontravam com “debilidades ou desvantagens para o desempenho e mobilidade social” 

(AMBRAMOVAY, 2002, p. 13.) 

A maioria dos jovens finalizou as oficinas de forma habilitada e com bom 

entendimento sobre a “Reforma do Ensino Médio”, com argumentos sólidos e ponderados, 

demonstrando a eficácia da metodologia de educomunicação aplicada. Conclui-se ao afirmar 

a possibilidade do emprego e do desenvolvimento da educomunicação na formação de jovens 

em estado de vulnerabilidade social, pois se entende que, no futuro, serão adultos com 

necessidade de argumentação e olhar crítico sobre aquilo que consomem como informação - 

podendo contribuir para a manutenção (ou refração) do meio social.  
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INTERAÇÕES DIGITAIS E SATISFAÇÃO LABORAL NA COMUNICAÇÃO INTERNA1
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RESUMO 

As mídias sociais no cotidiano laboral e sua relação com a satisfação no trabalho é o tema deste 
estudo de caso. Este artigo tem como objetivo investigar as interações digitais da comunicação 
interna informal entre operários de uma indústria líder mundial de eletrodomésticos, considerada 
pelo Instituto Great Place to Work como uma das maiores e melhores empresas para se trabalhar no 
Brasil. A partir da perspectiva da Escola de Montreal, buscamos responder a seguinte questão: em 
que medida as interações via mídias sociais digitais contribuem para a (in)satisfação com o 
trabalho? No percurso multimetodológico, que inclui entrevista semiestruturada com funcionários, 
análise documental e análise de conteúdo, apresentamos os resultados parciais desta pesquisa em 
andamento: a influência da comunicação digital para a satisfação no trabalho, valor considerado 
essencial para as atuais gerações profissionais. 

Palavras-chave: Comunicação organizacional interna; Mídias sociais; Interações digitais; 
Satisfação laboral; Escola de Montreal.

1. A INTERAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS

Ao longo da sua trajetória, a comunicação organizacional passou por diversas fases. A 
comunicação interna, foco deste trabalho, desponta nos anos 1970 (Dreyer, 2017), quando as 
empresas brasileiras passaram a se preocupar com o receptor de forma mais sistematizada. De lá 
para cá, surgiram muitas tecnologias que contribuíram para interagir com os públicos. Na era da 
conectividade em rede, os funcionários encontram diversos dispositivos para interagir com quem 
desejar, inclusive com colegas de trabalho sem a mediação de um profissional de comunicação. 
Essa interação pode ocorrer antes, durante e após o expediente de trabalho. Na pesquisa sobre a 
comunicação interna informal em contexto de convergência, nos interessa conhecer como se dá essa 
interação entre os funcionários. Para tanto, conceitos desenvolvidos por Manuel Castells (2015) 
sobre sociedade em rede e interações ubíquas foram fundamentais para o desenvolvimento desta 
pesquisa, que também explora questões relativas à convergência midiática, profissional e cultural 
(JENKINS et. al. 2014). Em obra anterior Henry Jenkins (2009, p. 28) reconhece que as 
corporações em geral têm mais poder que os consumidores individuais. Ressalta, no entanto, que “a 
convergência ocorre dentro do cérebro de consumidores individuais e em suas interações sociais 
com os outros”. Dito de outra forma, as apropriações realizadas pelas pessoas são responsáveis por 
muitas transformações na era da convergência.4

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL 2017.
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. Bolsista Capes. Integrante do grupo de 
pesquisa COM XXI. E-mail: salgueiro.malu@gmail.com.
3 Pós-doutora em Comunicação pela Universidade Pompeu Fabra. Doutora em Comunicação pela ULL. Líder do grupo 
de pesquisa COM XXI e professora permanente do PPGCOM-UFPR. E-mail: claquadros@gmail.com.
4 Para Jenkins, convergência são “fluxos de conteúdos em múltiplas plataformas de mídia, cooperação entre múltiplos 
agentes e mercados e comportamento migratório dos públicos e dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 
parte em busca de experiências. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando. ” (2009, p. 29 e 377). Neste artigo, consideramos 
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Nas organizações empresariais, o uso e as apropriações do uso de meios de comunicação 
também reconfiguram processos de produção e perfis profissionais. Carolina Terra (2015) define 
esse consumidor em rede, mais ativo e participativo nesse cenário de convergência, como “usuário-
mídia”, por ser um propagador autônomo em seus espaços próprios de internet e influenciador cada 
vez mais decisivo da imagem das corporações. Assim, as narrativas contemporâneas não pertencem 
mais isoladamente às instituições (modelo de sociedade de massa), mas incorporam, transformadas, 
as expressões dos agentes sociais em rede que, nesse processo, conquistam individualidade e 
autonomia. Para Castells (2015, p. 117), o impacto da sociedade em rede representa “uma 
combinação sem precedentes de flexibilidade e desempenho de tarefa, de execução descentralizada, 
de expressão individualizada e comunicação global, horizontal, que fornece uma forma 
organizacional superior para a ação humana”.

Também buscamos em Vera França (2016), Raquel Recuero (2009) e Alex Primo (2007) 
fundamentos para compreender as interações comunicacionais que ocorrem no ecossistema 
midiático. Primo conceitua os sujeitos que interagem por dispositivos computacionais como 
“interagentes”. Para o autor, “o conceito de interatividade (interação = ação entre) atualmente torna-
se espaço de manipulação por parte do receptor, que se transforma em coautor” (PRIMO, 2007, p. 
105). Recuero aprofunda a abordagem do ciberespaço a partir de comunidades virtuais, 
considerando-as “agrupamentos sociais que brotam da rede, baseados na interação, na construção de 
laços sociais e de capital social” (RECUERO, 2009, p. 146). E França discute o estudo das 
interações comunicacionais como um dos desafios mais complexos de investigação e análise por ser 
“vivo, dinâmico, instituidor de sentidos e de relações; lugar não apenas onde os sujeitos dizem, mas 
também assumem papéis e se constroem socialmente; espaço de renovação da cultura” (FRANÇA, 
2014, p. 102). 

A partir dessas definições, nesta pesquisa nos interessa saber sobre as interações 
comunicacionais profissionais nesse contexto de cultura de conexão – emblematizadas pelas atuais 
redes sociais digitais – influenciam na (in)satisfação individual no trabalho. O objetivo geral é 
avaliar essas interações pelo processo informal de comunicação interna. Os objetivos específicos 
procuram estudar (1) a percepção dos trabalhadores sobre suas próprias interações e a relação com a 
(in)satisfação; (2) compreender como o processo de comunicação interna orienta as interações entre 
os empregados; e (3)  analisar como as interações em alguma mídia social ocorrem na prática dos 
sujeitos em tela, buscando-se indícios que confirmem ou contradigam os relatos sobre a satisfação 
no trabalho. Neste artigo, serão apresentados e discutidos os resultados parciais correspondentes aos 
itens 1 e 2. 

A experiência de mais de três décadas na comunicação corporativa em diversas instituições 
da autora deste projeto de pesquisa também foi considerada no momento de escolher os 
trabalhadores do chamado “chão de fábrica” como objeto de estudo. Selecionamos jovens operários 
porque fazem parte da geração millennials5 - nascidos a partir da década de 80 que vivenciaram a
popularização da internet no início da juventude. A importância para o recorte desse público 
profissional se dá também em função da população economicamente ativa no Brasil na faixa etária 
de 18 a 49 anos já corresponder a mais de 70% do mercado formal de trabalho, de acordo com o 
IBGE6. Apesar de ser um importante contingente operacional no quadro funcional das empresas, os
operários, normalmente, não têm acesso à e-mail corporativo, intranet e outras mídias on-line 

que a convergência incorpora transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, abrangendo desde o 
fluxo de conteúdos midiáticos até o comportamento transformador dos atores envolvidos na interação.
5 O termo é tratado aqui como sinônimo da expressão genérica atribuída aos “nativos digitais”, ou seja, a geração que 
nasceu e cresceu com as tecnologias digitais. Reconhecemos que a terminologia é controversa, uma vez que há muitas 
críticas quanto à definição desse público. Entre os autores que exploram a nomenclatura, estão Tapscott (2010), que usa 
o termo “geração internet” e Prensky (2001),  reconhecido por consolidar o termo millennials.
6 Fonte: IBGE, 2016. Disponibilizado em  https://goo.gl/RZWD9Y. Acesso em 3 de setembro de 2017.
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RESUMO 

As mídias sociais no cotidiano laboral e sua relação com a satisfação no trabalho é o tema deste 
estudo de caso. Este artigo tem como objetivo investigar as interações digitais da comunicação 
interna informal entre operários de uma indústria líder mundial de eletrodomésticos, considerada 
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que medida as interações via mídias sociais digitais contribuem para a (in)satisfação com o 
trabalho? No percurso multimetodológico, que inclui entrevista semiestruturada com funcionários, 
análise documental e análise de conteúdo, apresentamos os resultados parciais desta pesquisa em 
andamento: a influência da comunicação digital para a satisfação no trabalho, valor considerado 
essencial para as atuais gerações profissionais. 
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1. A INTERAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS

Ao longo da sua trajetória, a comunicação organizacional passou por diversas fases. A 
comunicação interna, foco deste trabalho, desponta nos anos 1970 (Dreyer, 2017), quando as 
empresas brasileiras passaram a se preocupar com o receptor de forma mais sistematizada. De lá 
para cá, surgiram muitas tecnologias que contribuíram para interagir com os públicos. Na era da 
conectividade em rede, os funcionários encontram diversos dispositivos para interagir com quem 
desejar, inclusive com colegas de trabalho sem a mediação de um profissional de comunicação. 
Essa interação pode ocorrer antes, durante e após o expediente de trabalho. Na pesquisa sobre a 
comunicação interna informal em contexto de convergência, nos interessa conhecer como se dá essa 
interação entre os funcionários. Para tanto, conceitos desenvolvidos por Manuel Castells (2015) 
sobre sociedade em rede e interações ubíquas foram fundamentais para o desenvolvimento desta 
pesquisa, que também explora questões relativas à convergência midiática, profissional e cultural 
(JENKINS et. al. 2014). Em obra anterior Henry Jenkins (2009, p. 28) reconhece que as 
corporações em geral têm mais poder que os consumidores individuais. Ressalta, no entanto, que “a 
convergência ocorre dentro do cérebro de consumidores individuais e em suas interações sociais 
com os outros”. Dito de outra forma, as apropriações realizadas pelas pessoas são responsáveis por 
muitas transformações na era da convergência.4
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Nas organizações empresariais, o uso e as apropriações do uso de meios de comunicação 
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“vivo, dinâmico, instituidor de sentidos e de relações; lugar não apenas onde os sujeitos dizem, mas 
também assumem papéis e se constroem socialmente; espaço de renovação da cultura” (FRANÇA, 
2014, p. 102). 

A partir dessas definições, nesta pesquisa nos interessa saber sobre as interações 
comunicacionais profissionais nesse contexto de cultura de conexão – emblematizadas pelas atuais 
redes sociais digitais – influenciam na (in)satisfação individual no trabalho. O objetivo geral é 
avaliar essas interações pelo processo informal de comunicação interna. Os objetivos específicos 
procuram estudar (1) a percepção dos trabalhadores sobre suas próprias interações e a relação com a 
(in)satisfação; (2) compreender como o processo de comunicação interna orienta as interações entre 
os empregados; e (3)  analisar como as interações em alguma mídia social ocorrem na prática dos 
sujeitos em tela, buscando-se indícios que confirmem ou contradigam os relatos sobre a satisfação 
no trabalho. Neste artigo, serão apresentados e discutidos os resultados parciais correspondentes aos 
itens 1 e 2. 

A experiência de mais de três décadas na comunicação corporativa em diversas instituições 
da autora deste projeto de pesquisa também foi considerada no momento de escolher os 
trabalhadores do chamado “chão de fábrica” como objeto de estudo. Selecionamos jovens operários 
porque fazem parte da geração millennials5 - nascidos a partir da década de 80 que vivenciaram a
popularização da internet no início da juventude. A importância para o recorte desse público 
profissional se dá também em função da população economicamente ativa no Brasil na faixa etária 
de 18 a 49 anos já corresponder a mais de 70% do mercado formal de trabalho, de acordo com o 
IBGE6. Apesar de ser um importante contingente operacional no quadro funcional das empresas, os
operários, normalmente, não têm acesso à e-mail corporativo, intranet e outras mídias on-line 

que a convergência incorpora transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, abrangendo desde o 
fluxo de conteúdos midiáticos até o comportamento transformador dos atores envolvidos na interação.
5 O termo é tratado aqui como sinônimo da expressão genérica atribuída aos “nativos digitais”, ou seja, a geração que 
nasceu e cresceu com as tecnologias digitais. Reconhecemos que a terminologia é controversa, uma vez que há muitas 
críticas quanto à definição desse público. Entre os autores que exploram a nomenclatura, estão Tapscott (2010), que usa 
o termo “geração internet” e Prensky (2001),  reconhecido por consolidar o termo millennials.
6 Fonte: IBGE, 2016. Disponibilizado em  https://goo.gl/RZWD9Y. Acesso em 3 de setembro de 2017.

oferecidos pela instituição durante o expediente de trabalho. As empresas alegam que o trabalho 
exercido pelos operários exige atenção e interrupções programadas, a fim de evitar risco de acidente 
de trabalho. Talvez pela dificuldade do acesso a esse público específico, também há poucas 
investigações brasileiras sobre o tema.     

Com este trabalho, pretende-se aproximar a academia da práxis organizacional. O estudo de 
fenômenos comunicacionais corporativos pode contribuir para ampliar a compreensão crítica da 
realidade por parte das empresas e também para o desenvolvimento das teorias da comunicação 
organizacional, com ênfase, neste caso, na satisfação laboral.  

Ana Isabel Rente (2016) faz uma vasta revisão sobre o conceito de satisfação laboral nos 
últimos 50 anos. Divide as teorias sobre o tema em três categorias: situacional, disposicional e 
interacional. Na abordagem situacional encontram-se teorias que estabelecem relação entre a 
confiança grupal e satisfação dos membros numa perspectiva longitudinal e dinâmica. A abordagem 
disposicional defende que a satisfação percebida no contexto laboral se relaciona com as 
características da personalidade do indivíduo. E a abordagem interacional propõe teorias que 
relacionam aspectos situacionais com aspectos pessoais. Neste estudo, consideramos a perspectiva 
da abordagem interacional (segundo classificação estabelecida por Rente) por ser mais próxima do 
aporte teórico escolhido, a matriz interpretativa. Nessa visão, o conceito de satisfação laboral pode
ser medido empiricamente pela diferença entre as expectativas do indivíduo em relação à 
determinada faceta do trabalho e aquilo que ele obtém. Assim, o modelo teórico interacional 
compreende a satisfação laboral em função das expectativas e dos resultados sob a ótica individual 
dos próprios trabalhadores. 

Essa visão conceitual se coaduna com a principal matriz teórica deste trabalho, baseada em 
dois paradigmas. O primeiro é o Interacionismo Simbólico, termo desenvolvido por Herbert Blumer 
(1969), da Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Trata-se de uma abordagem das relações 
humanas que busca atribuir relevância à produção de sentido particular desenvolvido pelo indivíduo 
na interação social. A visão interacionista valoriza o estudo de significados emergentes produzidos 
por interações na informalidade cotidiana, independentemente de serem manifestadas por meio de 
inúmeros dispositivos e de múltiplas formas, as quais – pode-se dizer – formam a realidade social 
tal como é compreendida pela Escola de Montreal. Ambas as correntes entendem a realidade social 
como fruto de uma interatividade sem fim, por isso mesmo correspondendo a uma dinâmica 
processual em contínua construção e transmutação do contexto e dos agentes envolvidos. 

O segundo paradigma baseia-se na Escola de Montreal, uma corrente contemporânea 
descendente da mesma perspectiva interpretativa defendida originalmente pelo Interacionismo. 
Surgiu na década de 1980, no Canadá, compreendendo a comunicação como força motora operativa 
e transformadora das organizações  (TAYLOR; EVERY, 2000).  Adriana Machado Casali (2007), 
que estuda a Escola de Montreal, define organização como um tecido próprio de comunicação 
social (CASALI, 2007). Num diálogo mais recente, Casali e Taylor (2010, p.70) corroboram que 
“os processos interacionais são mais que um elemento organizacional; são construtores de relações 
e produtores de sentido, sendo as organizações emergentes da comunicação”. 

São dois os postulados da Escola de Montreal explorados na pesquisa em tela. O primeiro é o 
princípio da co-orientação, o qual assume que nas interações A/B/X7 “o uso da linguagem produz
organização e que a comunicação se torna uma instância de produção de sentidos, agenciamento e 
posicionamento social, ao mesmo tempo em que atua sobre o mundo material” (CASALI, 2007, p. 
8). O modelo é explicitado nas análises das entrevistas semiestruturadas realizadas em caráter de 
amostragem representativa do grupo, em recorte integrante do público interno da empresa.  

A análise texto-conversação é o segundo princípio, podendo-se dizer que funciona como 
uma espécie de lupa para identificar na prática as interações A/B/X, verificadas por meio da 

7 A e B é a unidade mínima de sujeitos interagentes que se co-orientam mutuamente no processo conversação-texto e X 
o objeto comum em discussão na interação.
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descendente da mesma perspectiva interpretativa defendida originalmente pelo Interacionismo. 
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7 A e B é a unidade mínima de sujeitos interagentes que se co-orientam mutuamente no processo conversação-texto e X 
o objeto comum em discussão na interação.

ocorrência discursiva especialmente recortada e selecionada para investigação (TAYLOR, 2000). 
Essa proposição será aplicada em uma segunda etapa da pesquisa empírica. Portanto, não será aqui 
explorada. 

Por meio dessas perspectivas teóricas é que se busca a compreensão do problema proposto: 
em que medida as interações via mídias sociais digitais contribuem para a (in)satisfação com o 
trabalho? 

2. PERCURSO METODOLÓGICO

A partir do estudo de caso (YIN, 2009), selecionamos operários de uma fábrica 
multinacional de eletrodomésticos, com unidade no Sul do Brasil, para verificar as interações entre 
os operários na perspectiva da comunicação interna informal nas redes sociais digitais8. Essa fábrica
investigada tem aproximadamente seis mil empregados. Destes, quatro mil trabalham no sistema 
produtivo e cerca de mil e oitocentos nas linhas de produção, sendo perto de mil os operários da 
geração millennials ou nativos digitais. 

Após a revisão bibliográfica, realizamos análise documental para contextualizar a conjuntura 
histórica, cultural e econômica da organização investigada. Verificamos que a empresa apresenta 
queda de faturamento pouco expressiva nos últimos anos (por exemplo, 1% de 2016 para 2015) e 
aumento da lucratividade (16% no mesmo período). Segundo dados da referida organização, isso é 
resultado da cultura de inovação e planejamento (antevendo retomada de crescimento só a partir de 
2019).  Entre as estratégias, está a redução de custos como parte de um processo alegado de 
melhoria contínua de resultados. Desde 2013 (início do atual período recessivo brasileiro), a 
empresa eliminou cerca de três mil vagas no Brasil. Em 2017, emprega aproximadamente 12 mil 
empregados distribuídos em 10 unidades, entre fábricas e centros de tecnologia, administração e 
distribuição.  

Entrevistas em profundidade foram realizadas em dois momentos distintos (outubro de 2016 
e janeiro de 2017) com a coordenadora da Comunicação Corporativa da unidade. Essas entrevistas 
serviram para conhecer a estrutura da comunicação interna, além da sua filosofia de gestão para 
compreender como a organização orienta seus empregados sobre as interações internas, com ênfase 
no ambiente digital. Neste artigo, optamos por não citar o nome da empresa e de seus entrevistados 
com o intuito de não prejudicá-los e, assim, garantir respostas mais espontâneas.  
        Para conhecer a percepção sobre o uso das redes digitais entre os operários desta fábrica de 
eletrodomésticos, entrevistamos 23 funcionários da base operacional entre os meses de fevereiro e 
maio de 2017. A média de tempo de cada entrevista semiestruturada gravada foi de meia hora. 
Antes de iniciar a entrevista, houve uma conversa introdutória de 10 a 15 minutos para relaxar o 
entrevistado. E ainda antes dessas entrevistas, o pré-teste realizado com cinco operários de áreas 
diversas, indicados pela Comunicação Interna, foi fundamental para fazer ajustes no roteiro-
base.  Este número total de entrevistas resultou de uma amostra aleatória por conveniência. A 
participação da entrevista foi voluntária e dependeu da disponibilidade de liberação pelas 
respectivas chefias no período estabelecido, pois sempre que um trabalhador se ausenta da linha de 
produção precisa ser substituído.  

Além disso, houve o critério de se atingir uma exaustividade perceptível da amostra –
quando as respostas se mostram similares –, apesar do cuidado de buscar diversidade máxima 
dentro do público-alvo recortado. A título de representatividade amostral, em correspondência com 
o universo de empregados diretos da unidade fabril em questão, procuramos obter a maior
diversidade possível do público operacional da unidade analisada quanto a variáveis do perfil
demográfico, como idade, gênero, escolaridade, área de trabalho, função e tempo de empresa. A

8 Destacamos apenas a percepção dos funcionários entrevistados. A análise qualitativa das interações do Facebook não 
será desenvolvida neste artigo. 
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7 A e B é a unidade mínima de sujeitos interagentes que se co-orientam mutuamente no processo conversação-texto e X 
o objeto comum em discussão na interação.

ocorrência discursiva especialmente recortada e selecionada para investigação (TAYLOR, 2000). 
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empresa eliminou cerca de três mil vagas no Brasil. Em 2017, emprega aproximadamente 12 mil 
empregados distribuídos em 10 unidades, entre fábricas e centros de tecnologia, administração e 
distribuição.  

Entrevistas em profundidade foram realizadas em dois momentos distintos (outubro de 2016 
e janeiro de 2017) com a coordenadora da Comunicação Corporativa da unidade. Essas entrevistas 
serviram para conhecer a estrutura da comunicação interna, além da sua filosofia de gestão para 
compreender como a organização orienta seus empregados sobre as interações internas, com ênfase 
no ambiente digital. Neste artigo, optamos por não citar o nome da empresa e de seus entrevistados 
com o intuito de não prejudicá-los e, assim, garantir respostas mais espontâneas.  
        Para conhecer a percepção sobre o uso das redes digitais entre os operários desta fábrica de 
eletrodomésticos, entrevistamos 23 funcionários da base operacional entre os meses de fevereiro e 
maio de 2017. A média de tempo de cada entrevista semiestruturada gravada foi de meia hora. 
Antes de iniciar a entrevista, houve uma conversa introdutória de 10 a 15 minutos para relaxar o 
entrevistado. E ainda antes dessas entrevistas, o pré-teste realizado com cinco operários de áreas 
diversas, indicados pela Comunicação Interna, foi fundamental para fazer ajustes no roteiro-
base.  Este número total de entrevistas resultou de uma amostra aleatória por conveniência. A 
participação da entrevista foi voluntária e dependeu da disponibilidade de liberação pelas 
respectivas chefias no período estabelecido, pois sempre que um trabalhador se ausenta da linha de 
produção precisa ser substituído.  

Além disso, houve o critério de se atingir uma exaustividade perceptível da amostra –
quando as respostas se mostram similares –, apesar do cuidado de buscar diversidade máxima 
dentro do público-alvo recortado. A título de representatividade amostral, em correspondência com 
o universo de empregados diretos da unidade fabril em questão, procuramos obter a maior
diversidade possível do público operacional da unidade analisada quanto a variáveis do perfil
demográfico, como idade, gênero, escolaridade, área de trabalho, função e tempo de empresa. A

8 Destacamos apenas a percepção dos funcionários entrevistados. A análise qualitativa das interações do Facebook não 
será desenvolvida neste artigo. 

partir dessa fase exploratória, selecionamos um corpus composto por 21 depoimentos válidos 
transcritos – o que equivale 15 horas de gravação. Vale ressaltar que dois depoimentos foram 
descartados pelo fato dos entrevistados afirmarem não participar de qualquer mídia social.  

Os relatos indicaram majoritariamente o WhatsApp como a principal mídia social utilizada 
pelos trabalhadores no dia a dia, durante e fora do expediente. Porém, não obtivemos a autorização 
para fazer observação silenciosa das interações de algum grupo fabril nesse aplicativo, pois os 
funcionários alegaram que nos grupos virtuais havia informação confidencial do processo 
produtivo. Desse modo, optamos em analisar as interações no Facebook – apontada como a segunda 
rede social utilizada para troca de mensagens com os colegas da empresa. Neste trabalho, no 
entanto, destacamos as duas redes sociais digitais a partir do olhar dos próprios operários.  

Para o tratamento dos resultados, adotamos a metodologia de análise de conteúdo segundo 
Laurence Bardin (2016), aplicando as seguintes etapas de avaliação temática com abrangência de 
parâmetros quanti e qualitativos: pré-análise, exploração do material, categorização das evidências e 
inferências. Assim, as categorias explicativas organizadas e apresentadas na sequência deste artigo 
surgiram como padrões encontrados nos depoimentos, segundo critérios de proximidade semântica 
e impacto da frequência com base na subjetividade individual dos depoentes.  

2.1. QUANDO O WHATSAPP E FACEBOOK CHEGAM NAS EMPRESAS

 As redes sociais WhatsApp e Facebook  fazem parte do  corpus desta pesquisa, por isso 
traçamos um breve perfil de cada uma delas. O Facebook foi lançado em 2004, nos Estados Unidos, 
por Mark Zuckerberg e outros colegas da Universidade de Harvard. Em 2017, de acordo com os 
dados da empresa Facebook Inc., havia 1,8 bilhão de usuários ativos, conforme figura 1. No início 
era uma tímida rede restrita aos estudantes universitários e passou a ser usada por alunos do ensino 
médio, em 2005, mediante convite. Após a liberação do uso, o número de usuários ativos aumentou 
rapidamente e, hoje, é considerada a maior rede social digital do mundo. 

Fig.1. Usuários ativos nas redes sociais digitais 

Fonte: Facebook, 2017 

Já o WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens de textos, voz, vídeos e 
documentos em PDF, com a garantia da criptografia, para smartphones. A empresa de mesmo 
nome, também norte-americana, foi fundada em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ambos 
veteranos do site de buscas Yahoo por quase 20 anos. Em 2014 a Facebook Inc. comprou o 
WhatsApp, que três anos depois conquistou a posição de segunda maior mídia social global, com 
mais de 1,2 bilhão de usuários ativos, conforme a figura 1.

Nesse cenário nos interessa observar como a comunicação informal interna exemplifica o
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Nesse cenário nos interessa observar como a comunicação informal interna exemplifica o

axioma da sociedade em rede hiperconectada, que se impõe sem possibilidade de controle 
informacional (SHIRKY, 2008). Ou seja, os trabalhadores estão mais ativos nas mídias sociais com 
acesso autônomo à internet por seus celulares. Os profissionais da base operacional investigados 
neste estudo de caso comprovam o impacto dessas redes sociais digitais na comunicação de uma 
organização. Há uma significativa atividade, sendo que o Facebook desponta com ênfase em 
interação social mais personalista, identitária e o WhatsApp com foco mais colaborativo na solução 
de problemas, como apresentamos a seguir.

3. PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES

O enorme fluxo de informação gerado pelos funcionários de uma organização exige novas 
estratégias comunicacionais. Nas duas entrevistas em profundidade realizadas com a coordenadora 
de Comunicação Corporativa da fábrica de eletrodomésticos que faz parte do corpus desta pesquisa, 
ela traça algumas características das interações estabelecidas pela comunicação interna. Deixa claro 
que a gestão da comunicação corporativa se posiciona até o momento de forma liberal. A política da 
organização é “procurar não monitorar e não interferir na comunicação digital realizada de forma 
autônoma pelos empregados” (SANTOS, 2017). Para ela, o esforço seria em vão pela 
impossibilidade de controle informacional. Além disso, tal estratégia exigiria investimento 
incomensurável – dado o tamanho do grupo.  

A profissional ainda argumenta que a organização é “mais voltada para a aculturação e 
engajamento dos seus membros por meio de forte valorização da comunicação interpessoal”. A
gestora de comunicação acredita que “nada, em termos de credibilidade informacional, supera a 
interação pessoal direta entre líderes e liderados”, sobretudo com os empregados da base da 
empresa que têm acesso digital restrito. Estudos sobre comunicação interna (Martins, 2012) já 
demonstraram a importância do diálogo face a face. A coordenadora costuma treinar os diversos 
níveis de liderança individualmente ou em pequenos grupos, conforme demanda situacional. Há 
ainda a disseminação de uma pauta regular, a priori semanal, que busca orientar e alinhar o discurso 
dos gestores com suas equipes sobre temas relevantes para o negócio. Esse é o principal canal de 
comunicação interna com a base produtiva, além de um jornal mural focado em informes mais 
administrativos. 

A coordenadora de Comunicação Corporativa ainda informa que há um teste-piloto para 
implantar uma mídia social própria, com a plataforma SocialChorus9. No entanto, participam desse
teste poucos grupos das unidades dos Estados Unidos e de São Paulo dessa fábrica de 
eletrodomésticos. A implantação, ainda sem data definida, faz parte de uma cultura organizacional 
orientada pela inovação. A principal meta estratégica da área de comunicação interna é “obter o 
máximo engajamento dos colaboradores com relação aos objetivos e desafios da companhia” 
(SANTOS, 2017).   

Neste artigo, enfatizamos as percepções de funcionários do “chão de fábrica” a partir das 
entrevistas semiestruturadas, realizadas para o projeto de pesquisa de mestrado em andamento no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Antes, contudo, 
apresentamos o perfil demográfico dos participantes da investigação, de forma resumida e com 
porcentagens arredondadas:

9 Desenvolvida para ambientes corporativos com objetivo de gerar colaboração e engajamento de pessoas. É uma mídia 
social interna voltada para a gestão do conhecimento interno e externo da organização.
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Quadro 1 – Perfil demográfico 

IDADE 20 a 40 anos 87%

40 a 50 anos10 13%

GÊNERO Homens 52%

Mulheres 48%

ESCOLARIDADE Ensino Médio 61%

Superior 35%

Básico 4%

TEMPO DE EMPRESA Menos de 5 anos 37%

5 a 10 anos 27%

Mais de 10 anos 36%

Fonte: dados coletados com 21 entrevistados, 2017. 

Para participar da pesquisa, o funcionário deveria ter o mínimo de 18 anos. Também foi 
apresentada a opção “outros” na questão de gênero, mas não foi escolhida pelos entrevistados. O 
quadro funcional é estável, como aponta o quadro 1. Mais da metade dos funcionários trabalha há 
mais de cinco anos na organização. A amostra também foi bem distribuída, representando 13 das 
cerca de 20 áreas fabris da unidade. As áreas maiores, como Logística Interna, Central de Portas, 
Manutenção e Garantia da Qualidade, contaram com mais participantes.

3.1 A SATISFAÇÃO NO TRABALHO

Para identificar o grau de satisfação com o trabalho em geral na organização, foi utilizada 
escala Likert com cinco variações: muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito e muito 
insatisfeito. Entre os 21 entrevistados válidos, 61% se consideram satisfeitos com o trabalho na 
empresa e 39% muito satisfeitos. Os dados revelam ainda categorias explicativas organizadas por 
proximidade semântica e o impacto da frequência que justificam a satisfação de acordo com a 
subjetividade de cada entrevistado. Segundo Bardin (2016), essa categorização deve ser claramente 
identificada a partir dos termos recorrentes presentes nos enunciados, conforme registrados abaixo: 

Quadro 2 – Categorias de satisfação no trabalho11

Unidades de registro Ocorrências -
número de 
menções

Quantas pessoas 
mencionaram

condição de trabalho / pelo trabalho não ser tão pesado / política de 
benefícios / plano de saúde / transporte / alimentação / convênio dental / 
seguro de vida / auxílio farmácia / grêmio esportivo 30 vezes 18

oportunidade de crescimento / treinamentos / aprendizado /me ensinou 
muitas coisas / política de carreira 25 vezes 14

ambiente amigável / acolhedora / amizade / colaboração / cooperação / 
equipe / liberdade / respeito / harmonia / gosto da minha equipe / como 
uma família / um ajuda o outro

21 vezes 13

10 Este grupo está fora da faixa etária denominada “nativos digitais”, porém os voluntários foram aceitos porque 
vivenciam a comunicação digital no seu dia a dia. 
11 Com base no número total de 21 entrevistados válidos. O número de ocorrências não tem a ver com o número de 
entrevistados e sim com a quantidade de vezes que a palavra-chave é mencionada.
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Quadro 1 – Perfil demográfico 
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40 a 50 anos10 13%

GÊNERO Homens 52%

Mulheres 48%

ESCOLARIDADE Ensino Médio 61%

Superior 35%

Básico 4%

TEMPO DE EMPRESA Menos de 5 anos 37%

5 a 10 anos 27%

Mais de 10 anos 36%

Fonte: dados coletados com 21 entrevistados, 2017. 
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gosto do que faço 8 vezes 8
comunicação / chefia acessível / liderança aberta / receptiva a nossas ideias 
/ aceita sugestão de mudança 5 vezes 4

valorização / reconhecimento 3 vezes 2

São três as principais variáveis atribuídas à satisfação em geral no trabalho na unidade 
analisada: condição de trabalho, oportunidade de crescimento e clima organizacional. Encontrou-se 
um padrão bastante homogêneo de resposta, o que pode desvelar uma cultura organizacional 
calcada no orgulho de pertencer a uma organização que é referência em vários aspectos. Entre os 
benefícios destacados, estão plano de saúde, transporte e alimentação, treinamento, plano de 
carreira e ambiente amigável. 

A partir disso, percebemos a aplicabilidade prática do princípio da co-orientação na 
formação da cultura organizacional convergente, na medida em que conversação e texto formam 
certa unidade de imagem institucional atribuída pelos atores organizacionais, a qual pode ser 
facilmente percebida por um agente externo à organização. Ou seja, quanto mais se reproduz uma 
ideia, mais ela se torna uma realidade, até que a mesma seja transformada. Desse modo, fica claro o 
papel estruturante da comunicação em organização: quando a comunicação tende a ser uníssona, a 
companhia vai bem, quando a comunicação falha, a organização entra em desordem (TAYLOR, 
2000. p. 89) 

3.2 AS REDES SOCIAIS MAIS UTILIZADAS 

Com relação à indicação de mídias sociais utilizadas no dia a dia pelos entrevistados para 
interação com colegas de trabalho, despontam majoritariamente o WhatsApp (100%) e o Facebook 
(62%). Vale ressaltar que se fez pergunta aberta, sem nenhuma citação prévia que pudesse dirigir a 
indicação do entrevistado. Instagram e Snapchat aparecem como outras redes pouco mencionadas.   

Sobre a finalidade com que essas redes sociais mais citadas espontaneamente são utilizadas, 
destacam-se a colaboração produtiva e a integração social: 

Quadro 3 – Finalidades do Whatsapp e Facebook 

WHATSAPP
(unidades de registro)

Ocorrências - número de menções Quantas pessoas mencionaram

colaboração focada em solução de problemas 23 vezes 17 – 81%
saudações e distrações em geral 23 vezes 12 – 57%
integração e confraternização 16 vezes 9 – 43% 

FACEBOOK
(unidades de registro)

Ocorrências - número de menções Quantas pessoas mencionaram

integração / confraternização 15 8 – 38%
brincadeira / relaxamento / distração / diversão 5 5 – 24%

Sobre a quantidade de grupos de WhatsApp somente no ambiente de trabalho, constatamos 
que 85% participam de até cinco grupos no aplicativo. E 15% têm em média nove grupos, numa 
variação de seis a 12 grupos. Sobre a estimativa de frequência média das interações nesta rede 
social, é necessário esclarecer que a maioria dos grupos é criada pelos facilitadores de linha, cuja 
função intermedeia operários e supervisores. Os facilitadores atuam como assistentes de supervisão 
na linha específica, já que cada supervisor costuma responder por várias linhas de produção. 
Quando perguntados sobre as interações privadas específicas com a chefia direta, o volume 
interacional reduz significativamente.  
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papel estruturante da comunicação em organização: quando a comunicação tende a ser uníssona, a 
companhia vai bem, quando a comunicação falha, a organização entra em desordem (TAYLOR, 
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Com relação à indicação de mídias sociais utilizadas no dia a dia pelos entrevistados para 
interação com colegas de trabalho, despontam majoritariamente o WhatsApp (100%) e o Facebook 
(62%). Vale ressaltar que se fez pergunta aberta, sem nenhuma citação prévia que pudesse dirigir a 
indicação do entrevistado. Instagram e Snapchat aparecem como outras redes pouco mencionadas.   

Sobre a finalidade com que essas redes sociais mais citadas espontaneamente são utilizadas, 
destacam-se a colaboração produtiva e a integração social: 

Quadro 3 – Finalidades do Whatsapp e Facebook 

WHATSAPP
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Ocorrências - número de menções Quantas pessoas mencionaram

colaboração focada em solução de problemas 23 vezes 17 – 81%
saudações e distrações em geral 23 vezes 12 – 57%
integração e confraternização 16 vezes 9 – 43% 

FACEBOOK
(unidades de registro)

Ocorrências - número de menções Quantas pessoas mencionaram

integração / confraternização 15 8 – 38%
brincadeira / relaxamento / distração / diversão 5 5 – 24%

Sobre a quantidade de grupos de WhatsApp somente no ambiente de trabalho, constatamos 
que 85% participam de até cinco grupos no aplicativo. E 15% têm em média nove grupos, numa 
variação de seis a 12 grupos. Sobre a estimativa de frequência média das interações nesta rede 
social, é necessário esclarecer que a maioria dos grupos é criada pelos facilitadores de linha, cuja 
função intermedeia operários e supervisores. Os facilitadores atuam como assistentes de supervisão 
na linha específica, já que cada supervisor costuma responder por várias linhas de produção. 
Quando perguntados sobre as interações privadas específicas com a chefia direta, o volume 
interacional reduz significativamente.  

Outro aspecto interacional chama a atenção: a colaboração é o nome do jogo da 
comunicação digital no trabalho. Fica evidente que o aplicativo WhatsApp é encarado como uma 
ferramenta colaborativa para solução rápida de problemas, ajudando a minimizar o estresse comum 
em qualquer trabalho (na opinião da maioria investigada), pelo simples fato de agilizar perguntas e 
respostas, permitindo uma integração rápida e espontânea, integrando diferentes níveis 
profissionais. Tal fato demonstra o fenômeno da convergência profissional e cultural na prática 
(JENKINS, 2009). Já o Facebook desponta como espaço de socialização e fruição, o que ainda está 
sendo investigado. 

Importante destacar que foi feita pergunta aberta, sem nenhuma citação prévia que pudesse 
dirigir a classificação do entrevistado. A partir da proximidade dos números obtidos, montamos a 
escala abaixo com base no padrão encontrado. E a avaliação atribuída ao nível de interação é uma 
autorreferência dos próprios sujeitos, de acordo com o quadro a seguir. 

Quadro 4 – Troca de mensagens no Whatsapp 

WHATSAPP
Frequência estimada atribuída de 
troca de mensagens nos grupos de 

trabalho e de colegas

Quantas pessoas 
mencionaram

Considera nível 
de interação

baixo

Considera nível 
de interação

Médio

Considera nível 
de interação

alto
Até 5 vezes/dia 8 – 38% X

10 vezes/dia ou mais 6 – 29% X
30 a 50 vezes/ dia ou mais 7 – 33% X

Sobre os horários das interações no WhatsApp e no Facebook, destacamos que elas ocorrem 
dentro e fora do expediente. Porém, observamos algumas especificidades: No WhatsApp, 70% dos 
entrevistados informaram que as interações ocorrem ao longo de todo o expediente, conforme a 
necessidade – isso para quem participa de grupos com foco colaborativo para solução de problemas 
(o que também corresponde à maioria). No entanto, quando a interação é com os colegas de
trabalho com foco apenas de integração – seja em grupo ou em particular –, costuma ocorrer nos
intervalos de almoço, banheiro, ou entrada e saída dos turnos. No Facebook, 60% apontam que as
interações ocorrem mais fora do expediente, principalmente em casa, ou na rua, nos momentos
livres, de descanso ou lazer. Sobre as páginas da organização no Facebook, 60% dos entrevistados
disseram que conheciam, mas interagiam pouco nas comunidades criadas com o nome da empresa,
o que ainda está sendo investigado.

Diretamente imbricada com a questão anterior de viés colaborativo da comunicação digital, 
a pergunta relacionada à intensidade ou volume ou frequência dessas interações mostrou que 
nenhuma pessoa considerou alta a quantidade diária de troca de mensagens. Mesmo os que 
informaram uma frequência de interações acima da média do grupo, não acham que interagem 
muito. Ou seja, para esses interagentes é um volume de trocas de mensagens aceitável, “normal, 
bom, não é alto, não atrapalha”. “Tá bom assim” foi uma expressão repetida por 80% dos 
entrevistados com relação à intensidade de interações. 

Sobre os principais assuntos das mensagens trocadas, no WhatsApp a percepção desta mídia 
como espaço colaborativo para solução de problemas técnicos na produção e informes 
administrativos em gestão de pessoas, como aviso de faltas, substituições etc. aparece para 90% dos 
entrevistados. Já quando a interação é com os colegas de trabalho com foco apenas de integração –
seja em grupo ou no privado – os temas recorrentes mencionados pelos entrevistados foram frases 
edificantes, de saudações ou incentivo, e mensagens relaxantes como piadas, brincadeiras e 
“bobagens em geral”.

No Facebook, por sua vez, parece despontar um cunho mais personalista, de exposição e 
valorização pessoal, marcada por narrativas de incentivo humanístico e conquistas diversas.  

367



Outro aspecto interacional chama a atenção: a colaboração é o nome do jogo da 
comunicação digital no trabalho. Fica evidente que o aplicativo WhatsApp é encarado como uma 
ferramenta colaborativa para solução rápida de problemas, ajudando a minimizar o estresse comum 
em qualquer trabalho (na opinião da maioria investigada), pelo simples fato de agilizar perguntas e 
respostas, permitindo uma integração rápida e espontânea, integrando diferentes níveis 
profissionais. Tal fato demonstra o fenômeno da convergência profissional e cultural na prática 
(JENKINS, 2009). Já o Facebook desponta como espaço de socialização e fruição, o que ainda está 
sendo investigado. 

Importante destacar que foi feita pergunta aberta, sem nenhuma citação prévia que pudesse 
dirigir a classificação do entrevistado. A partir da proximidade dos números obtidos, montamos a 
escala abaixo com base no padrão encontrado. E a avaliação atribuída ao nível de interação é uma 
autorreferência dos próprios sujeitos, de acordo com o quadro a seguir. 

Quadro 4 – Troca de mensagens no Whatsapp 

WHATSAPP
Frequência estimada atribuída de 
troca de mensagens nos grupos de 

trabalho e de colegas

Quantas pessoas 
mencionaram

Considera nível 
de interação

baixo

Considera nível 
de interação

Médio

Considera nível 
de interação

alto
Até 5 vezes/dia 8 – 38% X

10 vezes/dia ou mais 6 – 29% X
30 a 50 vezes/ dia ou mais 7 – 33% X

Sobre os horários das interações no WhatsApp e no Facebook, destacamos que elas ocorrem 
dentro e fora do expediente. Porém, observamos algumas especificidades: No WhatsApp, 70% dos 
entrevistados informaram que as interações ocorrem ao longo de todo o expediente, conforme a 
necessidade – isso para quem participa de grupos com foco colaborativo para solução de problemas 
(o que também corresponde à maioria). No entanto, quando a interação é com os colegas de
trabalho com foco apenas de integração – seja em grupo ou em particular –, costuma ocorrer nos
intervalos de almoço, banheiro, ou entrada e saída dos turnos. No Facebook, 60% apontam que as
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livres, de descanso ou lazer. Sobre as páginas da organização no Facebook, 60% dos entrevistados
disseram que conheciam, mas interagiam pouco nas comunidades criadas com o nome da empresa,
o que ainda está sendo investigado.

Diretamente imbricada com a questão anterior de viés colaborativo da comunicação digital, 
a pergunta relacionada à intensidade ou volume ou frequência dessas interações mostrou que 
nenhuma pessoa considerou alta a quantidade diária de troca de mensagens. Mesmo os que 
informaram uma frequência de interações acima da média do grupo, não acham que interagem 
muito. Ou seja, para esses interagentes é um volume de trocas de mensagens aceitável, “normal, 
bom, não é alto, não atrapalha”. “Tá bom assim” foi uma expressão repetida por 80% dos 
entrevistados com relação à intensidade de interações. 

Sobre os principais assuntos das mensagens trocadas, no WhatsApp a percepção desta mídia 
como espaço colaborativo para solução de problemas técnicos na produção e informes 
administrativos em gestão de pessoas, como aviso de faltas, substituições etc. aparece para 90% dos 
entrevistados. Já quando a interação é com os colegas de trabalho com foco apenas de integração –
seja em grupo ou no privado – os temas recorrentes mencionados pelos entrevistados foram frases 
edificantes, de saudações ou incentivo, e mensagens relaxantes como piadas, brincadeiras e 
“bobagens em geral”.

No Facebook, por sua vez, parece despontar um cunho mais personalista, de exposição e 
valorização pessoal, marcada por narrativas de incentivo humanístico e conquistas diversas.  

Quanto aos sentimentos com relação à comunicação digital e o desempenho trabalho, os 
entrevistados foram questionados sobre a existência ou não de sensação de sobrecarga 
informacional que pode resultar em aumento de estresse ou com uma sensação de controle em 
forma de “coleira eletrônica”. A maioria absoluta (90%) diz não se sentir estressada ou mesmo 
escravizada pela comunicação digital.  

Da mesma forma, 100% informaram que vivem conectados 24 horas do dia pelo fato de não 
desligar nunca o celular (e dormir próximo ao aparelho, com configuração silenciosa ou vibratória), 
interagindo por necessidade ou diversão. Apesar dessa característica, os sujeitos investigados não 
consideram que isso afete seu desempenho na vida e no trabalho. “Não incomoda, fica no 
silencioso, durmo bem, não acordo no meio da noite para ver se tem mensagem etc.” são exemplos 
extraídos de unidades de contexto presentes de alguma forma em 90% dos depoimentos. 

Sobre a relação da comunicação digital com a (in) satisfação no trabalho, 76% afirmam que 
a interação digital influencia sim, positivamente, e 20% que não chega a influenciar. Ao considerar 
a opinião dessa maioria, a principal justificativa atribuída pode ser sintetizada em três palavras-
chave: rapidez e facilidade de integração, conforme demonstra o quadro 5.  

Quadro 5 – Comunicação digital e satisfação 

Unidades de registro Ocorrências 
Número de 
menções 

Quantas pessoas 
mencionaram

agilidade / agiliza / rapidez / rápido / rapidinho / rapidamente / 
imediatamente 24 vezes 19 – 90%

participação / integração / integra / cooperação / ajuda 12 vezes 8 – 38%
positivo / positivamente 8 vezes 8 – 38%
fácil/facilidade/facilitador/facilita 6 vezes 5 – 24%

Ao considerar então tudo o que se conversou sobre as redes sociais utilizadas, a última 
pergunta funcionou como uma síntese para medir especificamente o grau de satisfação com a 
comunicação digital relacionada ao trabalho. Os dados sugerem que a absoluta maioria varia entre 
satisfeita (62%) e muito satisfeita (24%). Dois foram os objetivos para esta formulação: tentar 
encontrar alguma relação com o grau de avaliação de satisfação laboral em geral e obter 
materialidade estatística complementar em suporte à análise de conteúdo, tanto das entrevistas (já 
apresentada aqui), quanto das publicações no Facebook que serão analisadas em uma segunda etapa 
da pesquisa.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio desta investigação é avaliar como os trabalhadores da base produtiva de uma 
determinada unidade fabril estão interagindo na informalidade das mídias digitais (com qual 
finalidade, conteúdo, intensidade e horários, entre as principais variáveis). E em que medida a 
ubiquidade da interação com mediação tecnológica importa na percepção de satisfação no trabalho, 
levando-se em consideração quais são os aspectos atribuídos pelos próprios sujeitos que 
influenciam nessa relação. Assim, a pesquisa visa explorar a perspectiva teórica do Interacionismo 
Simbólico e da Escola de Montreal abordada sob uma nova ótica: a que considera a comunicação 
como uma importante variável para a satisfação no trabalho. Satisfação que, por sua vez, é um valor 
considerado essencial para os profissionais entrevistados, que representam uma faceta das gerações 
atuais, mais do que nunca atentas a descobrir propósito e felicidade no trabalho (OLIVEIRA, 2010). 

A análise de conteúdo foi realizada com metodologia híbrida, recomendável por Bardin 
(2016), por permitir ao pesquisador ter mais subsídios, partindo de dados quantitativos para suportar 
a discussão qualitativa.  Como destaca Taylor (2000, p. 104), “o esforço do pesquisador é atuar 
como intérprete de uma interpretação já dada pelos investigados”, o que complexifica o evento. E, 
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em qualquer trabalho (na opinião da maioria investigada), pelo simples fato de agilizar perguntas e 
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autorreferência dos próprios sujeitos, de acordo com o quadro a seguir. 
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WHATSAPP
Frequência estimada atribuída de 
troca de mensagens nos grupos de 

trabalho e de colegas

Quantas pessoas 
mencionaram

Considera nível 
de interação

baixo

Considera nível 
de interação

Médio

Considera nível 
de interação

alto
Até 5 vezes/dia 8 – 38% X

10 vezes/dia ou mais 6 – 29% X
30 a 50 vezes/ dia ou mais 7 – 33% X
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silencioso, durmo bem, não acordo no meio da noite para ver se tem mensagem etc.” são exemplos 
extraídos de unidades de contexto presentes de alguma forma em 90% dos depoimentos. 
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a interação digital influencia sim, positivamente, e 20% que não chega a influenciar. Ao considerar 
a opinião dessa maioria, a principal justificativa atribuída pode ser sintetizada em três palavras-
chave: rapidez e facilidade de integração, conforme demonstra o quadro 5.  

Quadro 5 – Comunicação digital e satisfação 

Unidades de registro Ocorrências 
Número de 
menções 

Quantas pessoas 
mencionaram

agilidade / agiliza / rapidez / rápido / rapidinho / rapidamente / 
imediatamente 24 vezes 19 – 90%

participação / integração / integra / cooperação / ajuda 12 vezes 8 – 38%
positivo / positivamente 8 vezes 8 – 38%
fácil/facilidade/facilitador/facilita 6 vezes 5 – 24%

Ao considerar então tudo o que se conversou sobre as redes sociais utilizadas, a última 
pergunta funcionou como uma síntese para medir especificamente o grau de satisfação com a 
comunicação digital relacionada ao trabalho. Os dados sugerem que a absoluta maioria varia entre 
satisfeita (62%) e muito satisfeita (24%). Dois foram os objetivos para esta formulação: tentar 
encontrar alguma relação com o grau de avaliação de satisfação laboral em geral e obter 
materialidade estatística complementar em suporte à análise de conteúdo, tanto das entrevistas (já 
apresentada aqui), quanto das publicações no Facebook que serão analisadas em uma segunda etapa 
da pesquisa.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio desta investigação é avaliar como os trabalhadores da base produtiva de uma 
determinada unidade fabril estão interagindo na informalidade das mídias digitais (com qual 
finalidade, conteúdo, intensidade e horários, entre as principais variáveis). E em que medida a 
ubiquidade da interação com mediação tecnológica importa na percepção de satisfação no trabalho, 
levando-se em consideração quais são os aspectos atribuídos pelos próprios sujeitos que 
influenciam nessa relação. Assim, a pesquisa visa explorar a perspectiva teórica do Interacionismo 
Simbólico e da Escola de Montreal abordada sob uma nova ótica: a que considera a comunicação 
como uma importante variável para a satisfação no trabalho. Satisfação que, por sua vez, é um valor 
considerado essencial para os profissionais entrevistados, que representam uma faceta das gerações 
atuais, mais do que nunca atentas a descobrir propósito e felicidade no trabalho (OLIVEIRA, 2010). 

A análise de conteúdo foi realizada com metodologia híbrida, recomendável por Bardin 
(2016), por permitir ao pesquisador ter mais subsídios, partindo de dados quantitativos para suportar 
a discussão qualitativa.  Como destaca Taylor (2000, p. 104), “o esforço do pesquisador é atuar 
como intérprete de uma interpretação já dada pelos investigados”, o que complexifica o evento. E, 

para o autor, a entrevista é um evento comunicativo de grande importância reveladora. Assim, já é 
possível antever que os relatos obtidos corroboram a premissa da Escola de Montreal de que a 
comunicação não é incidental. Empresas são feitas de pessoas e pessoas produzem sentido por meio 
de suas interações. Portanto, a descoberta da organização fica claramente revelada pelo seu discurso 
(Idem, p. 72). Como num ciclo eterno de completude, sobreposição e transformação, os enunciados 
apresentados denotam que ora as pessoas são agentes construtores da organização pelos seus atos de 
fala e ora são resultantes da própria narrativa corporativa estabelecida por conta da cultura 
organizacional dominante. Daí o discurso hegemônico (a superfície percebida da organização, 
segundo Taylor) do recorte investigado que aponta para a satisfação laboral, num ambiente que 
notadamente (pelos depoimentos e materiais publicados pela empresa) promovem o respeito mútuo 
e a colaboração. Agora falta comprovar se o discurso falado desses trabalhadores se confirma ou se 
contradiz no discurso escrito da rede social, que sempre acaba por desnudar quem somos e como 
pensamos. 

Faz-se necessário reconhecer que a principal limitação do estudo é que nenhum colaborador 
insatisfeito se voluntariou para participar da pesquisa, o que remete a uma recomendação de 
ampliação significativa da amostra quantitativa para estudos futuros na unidade analisada, de modo 
a se legitimar estatisticamente os resultados encontrados. 

Vale destacar que a autorreferência dos sujeitos é um dos princípios apregoados pela Escola 
de Montreal. Assim, este trabalho pretende associar o impacto da comunicação on-line para a 
satisfação no ambiente profissional e não aprofundar a discussão sobre a validade dos construtos da 
satisfação em si como base de alguma racionalidade científica. O recorte proposto é demonstrar 
apenas se há e qual o grau de influência das interações comunicativas relatadas com a (in)satisfação 
no trabalho, segundo o olhar dos próprios sujeitos consultados, o que – por se tratar de um estudo 
de caso – não pode ser afeito a generalizações. 
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COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE:
a Educomunicação Socioambiental numa escola de Joinville/SC1

Wellington Nardes2

RESUMO 

O presente artigo analisa os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental realizados 
pela Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, localizada em Joinville, estado de Santa 
Catarina, ao sul do Brasil. Formada pela imbricação de conhecimentos de Educação e Comunicação, 
a Educomunicação é o campo de intervenção social que pretende, por meio de múltiplas ações de 
Comunicação, qualificar a atividade comunicativa nos espaços educativos formais, não-formais e 
informais, criando os chamados ecossistemas comunicativos e promovendo o protagonismo do 
sujeito. A pesquisa se fundamenta no quadro teórico de referência, em múltiplos autores e conceitos 
sobre a interface Comunicação e Educação. Pretendemos verificar as contribuições dos Projetos e das 
Oficinas de Educomunicação Socioambiental desta Escola na construção, legitimação e consolidação 
de uma cultura de consciência ambiental e práticas sustentáveis entre os alunos e na comunidade 
escolar como um todo. Nesta pesquisa nos orientamos pelo modelo metodológico formulado em 
níveis e em fases por Maria Immacolata Vassalo de Lopes utilizando diversas técnicas de observação, 
seleção, operacionalização e coleta de dados entre as quais, questionário, entrevista e grupo de 
discussão. Assim, confrontamos discursos e práticas dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental para averiguar se os Projetos da Escola efetivamente estimulam práticas sustentáveis ou 
apenas discursos “politicamente corretos”. Os resultados apontam que os Projetos Educomunicativos 
são bem sucedidos, sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º) que ingressaram na Escola 
quando a frente ambiental/ecológica/sustentável foi integrada ao Projeto Político Pedagógico da 
Instituição orientando sua prática pedagógica e Educomunicativa. 

Palavras-chave: Educomunicação; Ensino Fundamental; Sustentabilidade. 

1. INTRODUÇÃO

A Educação e a Comunicação são vertentes distintas do conhecimento humano. As áreas são, 

basicamente, representadas pela escola e pelos meios de comunicação, que são agências de 

socialização dos indivíduos como a família e a Igreja. No entanto, escolas e meios de comunicação 

chancelam as diferenças das áreas da Educação e da Comunicação travando, segundo Baccega (2010), 

um embate na disputa pela hegemonia na formação dos valores dos indivíduos buscando se destacar 

nas configurações dos sentidos sociais. 

Ambas as áreas – a Comunicação e a Educação – são estudadas há muito tempo, porém 

paralelamente e, portanto, segundo Caldas (2006), os especialistas dessas áreas têm dificuldade de 

imbricarem conhecimentos com o intuito de chegar ao denominador comum. Porém, pesquisas 

realizadas em doze países latino-americanos, na Espanha e em Portugal, pelo Núcleo de Comunicação 

e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo (USP), entre os anos de 1997 e 1999, propuseram 

o diálogo de conhecimentos das áreas.

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) pela ECA/USP, nardes@usp.br
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O presente artigo analisa os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental realizados 
pela Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, localizada em Joinville, estado de Santa 
Catarina, ao sul do Brasil. Formada pela imbricação de conhecimentos de Educação e Comunicação, 
a Educomunicação é o campo de intervenção social que pretende, por meio de múltiplas ações de 
Comunicação, qualificar a atividade comunicativa nos espaços educativos formais, não-formais e 
informais, criando os chamados ecossistemas comunicativos e promovendo o protagonismo do 
sujeito. A pesquisa se fundamenta no quadro teórico de referência, em múltiplos autores e conceitos 
sobre a interface Comunicação e Educação. Pretendemos verificar as contribuições dos Projetos e das 
Oficinas de Educomunicação Socioambiental desta Escola na construção, legitimação e consolidação 
de uma cultura de consciência ambiental e práticas sustentáveis entre os alunos e na comunidade 
escolar como um todo. Nesta pesquisa nos orientamos pelo modelo metodológico formulado em 
níveis e em fases por Maria Immacolata Vassalo de Lopes utilizando diversas técnicas de observação, 
seleção, operacionalização e coleta de dados entre as quais, questionário, entrevista e grupo de 
discussão. Assim, confrontamos discursos e práticas dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental para averiguar se os Projetos da Escola efetivamente estimulam práticas sustentáveis ou 
apenas discursos “politicamente corretos”. Os resultados apontam que os Projetos Educomunicativos 
são bem sucedidos, sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º) que ingressaram na Escola 
quando a frente ambiental/ecológica/sustentável foi integrada ao Projeto Político Pedagógico da 
Instituição orientando sua prática pedagógica e Educomunicativa. 
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Os resultados apontaram para a constituição de um terceiro campo de intervenção social 

chamado de Educomunicação composto por subáreas como, por exemplo, a gestão da comunicação, 

a educação para comunicação e a mediação tecnológica. É uma série de ações de comunicação que 

pretendem melhorar e qualificar a ação comunicativa nos espaços educativos formais e não formais. 

Soares (2002a) define Educomunicação como:

O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos e 
produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos, 
melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, desenvolver o espírito crítico dos 
usuários dos meios massivos, usar adequadamente os recursos da informação nas práticas 
educativas e ampliar a capacidade de expressão das pessoas. (SOARES, 2002a, p. 115) 

Nas Oficinas Educomunicativas, os alunos/jovens “trabalham” e aprendem com os meios, as 

plataformas e as tecnologias da comunicação desenvolvendo jornal escolar, spot de rádio, vídeo 

artesanal, blogs e sites, etc. Geralmente, eles surpreendem com a inovação em formatos criativos, 

abordagens peculiares e linguagens autênticas sobre temas livres e/ou específicos como, por exemplo, 

a saúde, o meio-ambiente, a segurança e o esporte que podem ser discutidos de diversos ângulos, por

inúmeras perspectivas e vários prismas. 

Qualquer temática pode ser adaptada à dinâmica Educomunicativa num processo de 

disposição colaborativa e de construção do pensamento crítico, geralmente mediado pelo

educomunicador3. O processo da Oficina Educomunicativa em si é mais importante que o resultado 

propriamente dito haja vista que fortalece a prática do diálogo, robustece a noção de democracia, 

promove ensaio de cidadania participativa e, pontualmente, proporciona dignidade humana, 

convivência sustentável e participação social produtiva.  

Entretanto, o resultado nunca é dispensável. Os produtos comunicacionais sobre qualquer 

temática desenvolvidos nos espaços educativos no contexto de dialogicidade, de participação 

democrática e de protagonismo juvenil podem ser publicados pelos alunos ou jovens (através dos 

meios possíveis e com os recursos disponíveis) para os próprios alunos da Escola ou de outras escolas 

e, eventualmente, para professores, para pais e para todo bairro quando houver abrangência 

comunitária, implicação social e interesse público da comunidade escolar. No artigo, compreendemos 

a Educomunicação como conjunto de aprendizagens significativas tanto em seu próprio processo 

quanto pelos seus resultados. 

3 É um profissional de caráter transdisciplinar na interface comunicação/educação que, de um lado entende das teorias da 
educação e do modus operandi da gestão escolar e da prática pedagógica e, de outro lado, domina as teorias e práticas da 
comunicação, enquanto produção midiática e conhecimento das tecnologias. 
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a Educomunicação como conjunto de aprendizagens significativas tanto em seu próprio processo 
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3 É um profissional de caráter transdisciplinar na interface comunicação/educação que, de um lado entende das teorias da 
educação e do modus operandi da gestão escolar e da prática pedagógica e, de outro lado, domina as teorias e práticas da 
comunicação, enquanto produção midiática e conhecimento das tecnologias. 

As Oficinas Educomunicativas realizadas pelos espaços educativos em geral constituem-se 

Projetos pelos quais os alunos/jovens se aproximam de instrumentos, de ferramentas e, portanto, de 

meios de comunicar que eram “exclusivos” dos meios de comunicação (jornalistas, publicitários, 

comunicadores), mas que se popularizaram pela facilidade no acesso às tecnologias e que se 

democratizaram, principalmente, pelo surgimento das mídias sociais alterando relações de consumo 

e produção de informação.  

Atualmente em Joinville, ao norte do estado de Santa Catarina, são 133 escolas municipais e 

47 escolas estaduais das quais cerca de 10% desenvolvem Projetos de Educomunicação seja através 

de Oficinas Educomunicativas, de treinamentos na área da Pedagogia da Comunicação ou de

formações na área de Educação para a Comunicação. Geralmente, as escolas se inspiram em Projetos 

de Educomunicação como, por exemplo, o “Imprensa Jovem”4 e o “Cala Boca Já Morreu”5 e em 

cases de sucesso de outras cidades. 

Nas escolas municipais e estaduais da cidade, os Projetos de Educomunicação são realizados 

no próprio turno ou contra turno de aula, direcionando-se para todos os alunos que, facultativamente, 

podem participar das Oficinas, das formações e dos treinamentos de acordo com suas faixas etárias, 

áreas de interesse e graus de instrução, independente do gênero, do desempenho nos estudos ou da 

condição socioeconômica. É um processo inclusivo, participativo e democrático ancorado no diálogo 

como um princípio fundante.  

Nos últimos anos, percebeu-se que muitas escolas das Redes Municipal e Estadual de Ensino 

de Joinville se apropriaram desses Projetos de Educomunicação como métodos didático-pedagógicos 

nos processos de ensino-aprendizagem, entre as quais, a Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da 

Silveira – objeto desta pesquisa – precursora em Projetos Educomunicativos na cidade de Joinville. 

A Instituição é uma referência na Rede Pública de Ensino pelos índices de qualidade da Educação e, 

sobretudo, pelo pioneirismo na implantação de Oficinas Educomunicativas vinculadas à temática da

Sustentabilidade. 

Os Projetos ambientais e Oficinas de Educomunicação Socioambiental em defesa do 

ecologicamente correto creditam à Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira o título de 

“Escola Sustentável”, outorgado em nível de senso comum pela população da cidade, especialmente 

pela comunidade na qual está inserida. A Instituição é um ambiente repleto de flores e árvores com 

espaços como o bosque da leitura e o jardim encantado.

4 É um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. Atualmente, conta 
com mais de 100 agências de notícias em funcionamento nas escolas de Ensino Infantil e Fundamental da capital.
5 É um projeto sem fins lucrativos cujo os objetivos são criar oportunidades para que as pessoas vivenciem processos de 
formação de grupo, pautados pelos princípios da co-gestão e apoio mútuo, e exerçam o direito à comunicação.
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5 É um projeto sem fins lucrativos cujo os objetivos são criar oportunidades para que as pessoas vivenciem processos de 
formação de grupo, pautados pelos princípios da co-gestão e apoio mútuo, e exerçam o direito à comunicação.

Faz tempo que a Escola se identifica com a cultura da Sustentabilidade. Em 1999, logo no 

primeiro concurso na área, a Escola recebeu o “Prêmio Embraco de Ecologia”6, tradicional concurso 

da cidade de Joinville, alinhado aos melhores conceitos de Educação Ambiental do país. Costumam 

receber esse prêmio, escolas com infraestrutura sustentável (com captação de água da chuva, por 

exemplo), que trabalham a questão da Educação Ambiental em várias disciplinas e em múltiplos 

Projetos numa dinâmica transdisciplinar.

Embora haja de longa data a intimidade com o tema da Sustentabilidade foi apenas em 2012 

que a frente ambiental/ecológica/sustentável integrou-se ao Projeto Político Pedagógico (PPP)7 da 

Instituição orientando-a em sua prática pedagógica e norteando-a com princípios de cidadania,

responsabilidade e participação social. Foi a partir deste ano que os Projetos nesta área foram 

implantados muitas vezes na lógica da Educomunicação.

Em suma, pretende-se que os Projetos de Educomunicação Socioambiental da Escola sejam 

integrais, no processo e no resultado: a) no processo porque se estabelece no diálogo, na inclusão, na 

participação e na democracia como algo verdadeiramente Educomunicativo e b) no resultado porque

adota valores da Educação Ambiental e almeja, assim, estimular práticas ambientalmente corretas em 

prol de uma sociedade sustentável. 

As Oficinas pretendem despertar nos alunos e na comunidade a responsabilidade para adotar 

práticas de preservação do meio ambiente, propor a separação de lixo e promover campanhas de lixo 

reciclável, mutirões de limpeza, gincanas, palestras e saídas de campo que sensibilizem sobre as 

questões ambientais. De prático, as Oficinas sugerem a adoção da política do “reduzir, reutilizar, 

reciclar”, a valorização e adoção de práticas que reduzam a produção de lixo minimizando os 

problemas ambientais e a identificação de diferentes tipos de materiais recicláveis verificando suas 

possibilidades de reutilização. 

O referencial teórico e o objeto de pesquisa, e seus diálogos, constituíram-se como elementos 

desta introdução. É nessa costura entre nossa compreensão teórica e conceitual fundamentada em 

autores e nosso objeto de estudo, ambos imediatamente relacionados, que pretendemos responder as

questões deste artigo as quais explicitamos na sequência. 

6 O objetivo é a) despertar junto às novas gerações o respeito pelo meio ambiente e a responsabilidade pela conservação 
dos recursos naturais e b) contribuir para que a educação ambiental se integre ao cotidiano escolar.
7 Um projeto é um plano/planejamento para definir as estratégias de uma determinada ação pessoal, acadêmica, 
profissional ou, principalmente, institucional. No âmbito escolar não é diferente. Toda escola precisa ter clareza de seu 
projeto educacional que, geralmente, discorre sobre suas responsabilidades com o desenvolvimento integral e a formação 
cidadã de seus alunos.
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prol de uma sociedade sustentável. 
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questões ambientais. De prático, as Oficinas sugerem a adoção da política do “reduzir, reutilizar, 

reciclar”, a valorização e adoção de práticas que reduzam a produção de lixo minimizando os 

problemas ambientais e a identificação de diferentes tipos de materiais recicláveis verificando suas 
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O referencial teórico e o objeto de pesquisa, e seus diálogos, constituíram-se como elementos 

desta introdução. É nessa costura entre nossa compreensão teórica e conceitual fundamentada em 

autores e nosso objeto de estudo, ambos imediatamente relacionados, que pretendemos responder as

questões deste artigo as quais explicitamos na sequência. 

6 O objetivo é a) despertar junto às novas gerações o respeito pelo meio ambiente e a responsabilidade pela conservação 
dos recursos naturais e b) contribuir para que a educação ambiental se integre ao cotidiano escolar.
7 Um projeto é um plano/planejamento para definir as estratégias de uma determinada ação pessoal, acadêmica, 
profissional ou, principalmente, institucional. No âmbito escolar não é diferente. Toda escola precisa ter clareza de seu 
projeto educacional que, geralmente, discorre sobre suas responsabilidades com o desenvolvimento integral e a formação 
cidadã de seus alunos.

2. OBJETIVO

No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de aprendizagens significativas 

tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. É, portanto, uma compreensão em toda 

complexidade da coisa. O processo e os resultados são tempos distintos na prática Educomunicativa, 

porém, indissociáveis e igualmente fundamentais. Assim, na perspectiva de “Educomunicação 

Integral”,8 a intimidade com o próprio objeto empírico suscita dúvidas que se transformam, pela 

ocasião da pesquisa, em questões que o artigo pretende responder. O nosso objetivo é responder as 

duas questões explicitadas a seguir compreendendo a Educomunicação tanto como processo quanto 

como resultado. 

Sobre o processo: Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação realizados na Escola 

Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira a) apresentam características da prática 

Educomunicativa, b) colaboram na formação de cidadãos autônomos, conscientes, críticos e 

protagonistas, c) contribuem na construção e na consolidação do diálogo, da democracia e da 

cidadania participativa? Sobre os resultados: Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação realizados 

na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira efetivamente constroem, legitimam e 

consolidam uma cultura de consciência ambiental e práticas sustentáveis entre os alunos e na 

comunidade escolar como um todo? 

Pretendemos compreender, pelo estudo teórico e pelas investigações sobre o objeto, as 

relações entre a Educomunicação e a Sustentabilidade, seus processos e seus resultados, de modo a 

compreender elementos que sustentem tal relação. De um lado, nossa investigação está pautada na 

detecção de características que nos permita afirmar que a operacionalização dos Projetos e das 

Oficinas realizados nesta Escola se constitui como processos efetivamente e definitivamente 

Educomunicativos pautados no diálogo, na interação, na participação e na democracia. De outro lado, 

vamos examinar as Oficinas de Educomunicação na perspectiva da Sustentabilidade, ou seja, se 

estimulam uma consciência ambiental para adoção de práticas ecologicamente corretas. 

Para tal, analisamos os discursos e investigamos as práticas dos alunos do 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental de maneira que, no confronto entre o discurso e a prática sobre questões 

ambientais, ecológicas e sustentáveis, possamos verificar se os Projetos e as Oficinas de 

Educomunicação Socioambiental desenvolvidos na Escola em questão realmente estimulam práticas 

sustentáveis ou apenas discursos “politicamente corretos”.9

8 Termo de nossa autoria. Entende que para a Educomunicação o resultado é tão importante quanto o processo. 
9 Refere-se a neutralização de uma linguagem ou discurso evitando o uso de narrativas estereotipadas ou que possam 
fazer referências as diversas formas de discriminação ou comportamentos socialmente inadequados.
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3. JUSTIFICATIVA

O nosso envolvimento/engajamento nos Projetos e nas Oficinas de várias escolas é

relativamente frequente e razoavelmente contributivo como educomunicador voluntário. Por isto, 

construir tal pesquisa de relevância para a atuação Educomunicativa nas escolas joinvilenses é uma 

maneira de colaborar na construção de um pensamento coletivo, analítico e crítico sobre a ação

Educomunicativa nas escolas elaborando um artigo que não seja apenas uma referência literal, mas 

que também possa apontar sugestões e dicas para aprimoramento de processos dos Projetos, das

Oficinas, dos treinamentos e das formações. 

É um artigo relevante e original porque consiste no estudo não apenas do processo 

Educomunicativo em si como também da temática dos Projetos realizados pela Escola e suas 

abordagens e, principalmente, dos resultados, suas consequências e implicações na formação dos 

jovens. No artigo, compreendemos a Educomunicação como conjunto de aprendizagens significativas 

tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados. 

Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada 

Sant’Anna da Silveira receberam notoriedade depois de publicada uma matéria no “A Notícia”, jornal 

de maior circulação na região norte de Santa Catarina, sobre as atividades desenvolvidas pela 

Instituição, pelo seu compromisso social e pelo seu caráter “ambientalmente correto”, incorporados 

em sua filosofia e maneira de pensar a Educação. 

Os Projetos de Educomunicação da Escola são pioneiros em Joinville e, portanto, é referência 

para a cidade. A Secretaria de Educação garante que a Escola é a principal autoridade quando se trata 

de Projetos de Educomunicação, sobretudo, aqueles que abordam a temática ambiental. Cremos que 

os Projetos/Oficinas são possivelmente replicáveis para todas escolas, considerando os contextos 

social, histórico e cultural e as condições de cada uma.

4. MÉTODOS E TÉCNICAS

O objeto se define pela intenção do pesquisador em investigá-lo, pela relevância social que 

representa e pelo interesse público que o legitima. No caso dos Projetos e Oficinas de 

Educomunicação, pela sua atuação interdisciplinar, pela sua atividade de transformação social e, 

embora relativamente frágil no âmbito acadêmico-científico, pelo crescente fortalecimento da 

Educomunicação como área legítima de intervenção social. O quadro teórico de referência é a lista 

de autores que orientam uma pesquisa científica proporcionando linhas de pensamento e provocando 

a contextualização, a comprovação e o confronto através de diálogos e discussões entre os autores e 

o objeto empírico em si.
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Educomunicação como área legítima de intervenção social. O quadro teórico de referência é a lista 

de autores que orientam uma pesquisa científica proporcionando linhas de pensamento e provocando 

a contextualização, a comprovação e o confronto através de diálogos e discussões entre os autores e 

o objeto empírico em si.

A coleta de dados se dá por várias maneiras: o questionário, a entrevista e o grupo de discussão 

são técnicas que contribuirão para responder as questões da pesquisa. Neste artigo, a amostragem de 

respondentes ao questionário, de entrevistados e de participantes do grupo de discussão foi definida 

sob critérios de representatividade e proporcionalidade. Assim, portanto, 20% da população/universo 

respondeu o questionário, 18 pessoas foram entrevistadas (duas de cada ano letivo) e do grupo de 

discussão participaram 9 pessoas. 

4.1. Questionário 

A Escola tem entre 3 e 5 turmas para cada ano do Ensino Fundamental e, portanto, 

selecionamos duas turmas de cada ano para representar tal nível de formação. As turmas são 

compostas, em média, por 30 alunos. O questionário foi aplicado somente aos alunos dos 4os, 5os, 8os

e 9os anos da Escola de maneira que pudéssemos averiguar se a cultura de Sustentabilidade está 

disseminada entre os alunos que estão séries/anos finais do Ensino Fundamental I e II e que, portanto, 

podem e/ou devem se mudar de Escola em breve. Ou seja, queremos verificar se os alunos que sairão 

da Escola levarão consigo, em seus discursos e em suas práticas, os princípios da Sustentabilidade e

da preservação ambiental. 

O questionário é composto por 27 perguntas fechadas e 6 abertas. As fechadas oferecem dois 

formatos de resposta: a primeira é basicamente uma auto avaliação dos alunos sobre questões 

relacionadas à Sustentabilidade e à Educomunicação apresentando as opções “ALTO, MÉDIO ou 

BAIXO” como possíveis respostas ao seu nível de conhecimento sobre as temáticas apresentadas e a 

segunda é também uma auto avaliação sobre questões comportamentais relacionadas às práticas 

ambientais e apresentam as opções “SEMPRE, ÀS VEZES ou NUNCA” como possíveis respostas à 

frequência com que os alunos desenvolvem práticas ambientais, sobretudo, em suas casas. 

As perguntas do questionário foram direcionadas para nos permitir diagnosticar o discurso 

dos alunos sobre as questões ambientais. Desse modo, traçamos um panorama confrontando, 

posteriormente, este discurso com as práticas ambientais cujas quais observamos. As respostas 

colhidas pelo questionário são analisadas e categorizadas, apresentando-as em gráficos que facilitam 

a compreensão dos dados/resultados do artigo. 

4.2. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com alunos que participam dos Projetos/Oficinas de

Educomunicação Socioambiental da Instituição e que, portanto, podem contribuir com o 

desenvolvimento da pesquisa compartilhando suas experiências, aprendizados e dificuldades. Nos

baseamos em roteiro pré-estabelecido, prático e flexível que permite a interação, promove diálogo e 

provoca o embate entre entrevistados, engajados com/pela causa Educomunicativa.  
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4.3. Grupo de Discussão 

Para esta técnica reunimos 9 pessoas, entre elas, professores, alunos e ex-alunos envolvidos 

com os Projetos e Oficinas de Educomunicação e Sustentabilidade da Escola. Foi realizado depois de 

aplicados os questionários e feitas as entrevistas para que a técnica fosse a oportunidade de 

esclarecimentos que outras técnicas não tenham proporcionado.

Durante o Grupo de Discussão, as falas foram registradas por meio de gravador de áudio e, a 

posteriori, as falas foram transcritas de maneira que pudessem ser usadas na análise interpretativa da 

pesquisa. As transcrições de trechos das falas dos participantes do Grupo de Discussão aparecem 

apenas uma vez (já nas considerações) com as iniciais do interlocutor. No entanto, as falas foram

importantes para a compreensão dos fenômenos. 

4.4. Ponderações Metodológicas

O artigo se baseou em Lopes (2014) que propõe um Modelo Metodológico para Pesquisa em 

Comunicação. Todo material colhido pelas técnicas de coleta é tão extenso, volumoso e substancial 

que não utilizaremos sequer 20%. No entanto, todo dado que for usado representa, 

proporcionalmente, a completude dos dados colhidos. Não vamos, por exemplo, explorar todas as 27 

perguntas do questionário porque neste artigo não há espaço para tal, porém, invariavelmente as 

respostas se direcionam para a comprovação do(s) mesmo(s) fenômenos(s) que se comprovaram pelas 

outras técnicas.

As entrevistas comprovaram qualitativamente os mesmos fenômenos que o questionário 

expôs quantitativamente. Percebamos que embora o universo seja o mesmo, as pessoas entrevistadas 

não são as mesmas que responderam ao questionário, haja vista que nesta técnica todos(as) os(as) 

anos(séries) foram representados e já no questionário apenas os alunos dos 4os, 5os, 8os e 9os

responderam. Então, identificaram-se fenômenos iguais com diferentes técnicas de coleta e distintos 

representantes deste mesmo universo. Em linha cronológica, primeiramente aplicamos o 

questionário, depois realizamos as entrevistas e, por fim, promovemos o grupo de discussão. Tal 

prática qualificou a pesquisa.

No exercício de confrontar discurso e prática elucidamos que os discursos foram colhidos 

através dessas técnicas de coleta e, de certo modo, as práticas também. Porém, não podíamos confiar 

cegamente que respostas teóricas às técnicas de coleta efetivamente representassem as práticas dos 

alunos e, portanto, se fez necessário um processo de observação dos alunos e de suas práticas tanto 

na Escola quanto nas casas de alguns, visitando-os eventualmente. Tornou-se um processo de 

investigação de modo que se pudesse “flagrar” práticas ambientalmente corretas ou não. Foi um 

complexo trabalho de confronto de discursos e práticas com a permissão dos envolvidos e de seus 

responsáveis. 
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A coleta de dados se dá por várias maneiras: o questionário, a entrevista e o grupo de discussão 
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5. ANÁLISE INTERPRETATIVA E DESCRITIVA

Até agora, nos referimos inúmeras várias vezes aos chamados Projetos e Oficinas de 

Educomunicação Socioambiental. Aqui, os entendemos como equivalentes embora reconheçamos 

que, de maneira geral, Oficinas estão subordinadas a um Projeto. No caso da Escola Municipal Prof.ª 

Ada Sant’Anna da Silveira são todos Projetos ou Oficinas ligados(as) ao Meio-Ambiente, à Ecologia

e à Sustentabilidade, dinamizados na perspectiva da Educomunicação tal qual estabelece o novo 

Projeto Político Pedagógico da Instituição. Hoje, a Escola desenvolve cinco Projetos ou Oficinas de 

Educomunicação Socioambiental: 

 Blog “Ada: um lugar para se encantar”
 Educomunicação e Resíduos Sólidos: construindo a governança do território
 Jornal “A Notícia”
 Rádio “Educativa”
 Teatro “Encant’ Ada”
Na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, todas as ações de Educação Ambiental 

são desenvolvidas por meio da Educomunicação Socioambiental promovendo conscientização e 

compromisso através de produtos Educomunicativos como, por exemplo, as publicações do blog, o 

jornal escolar, os programetes de rádio, as peças de teatro, etc. Na fase de observação, - depois de 

aplicados o questionário, feitas as entrevistas e realizado o grupo de discussão - verificamos que esses 

produtos são elaborados pelos próprios alunos (mediados por professores/educomunicadores) que os 

elaboram/produzem na perspectiva Educomunicativa do diálogo, da interatividade e da participação 

democrática aprendendo sobre questões ambientais e se conscientizando da importância de práticas 

ambientalmente corretas, no dia a dia, em suas casas, escolas, etc. 

A intimidade com as temáticas ambientais, ecológicas e sustentáveis existe desde a fundação 

da Escola, por meio de sua fundadora e patronesse Ada Sant’Anna da Silveira que, à época criou o 

“Clube Agrícola” para cuidar da horta. Aliás, atualmente a horta da Escola é uma das melhores entre 

as escolas joinvilenses contribuindo para a produção na merenda da própria Escola. Ada criou 

também o jornal “O Labor” para divulgar as atividades da Escola, escrito pelos alunos e reproduzido, 

à mão, pela irmã da fundadora. 

O “Clube Agrícola” e “O Labor”, respectivos representantes da Sustentabilidade e da 

Educomunicação, nos permite afirmar que, embora esses termos sejam recentes e sequer existissem 

à época, as práticas sustentáveis e Educomunicativas são questões culturais da Escola que, desde sua 

fundação, adotou-as como princípio e como filosofia. Assim, a sensibilidade e a disposição da 

comunidade escolar, dos professores e dos alunos para as práticas sustentáveis e Educomunicativas 

vem sendo construída há muito tempo.
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à época, as práticas sustentáveis e Educomunicativas são questões culturais da Escola que, desde sua 

fundação, adotou-as como princípio e como filosofia. Assim, a sensibilidade e a disposição da 

comunidade escolar, dos professores e dos alunos para as práticas sustentáveis e Educomunicativas 

vem sendo construída há muito tempo.

O artigo trabalha com o conceito de “ambientalmente correto” considerando sua imediata 

relação com o conceito de “práticas sustentáveis”. Assim, o indivíduo com consciência ambiental é 

aquele que tem atitudes de Sustentabilidade: preserva os recursos naturais como a água e as árvores, 

evita o consumo excessivo de energia, realiza a coleta seletiva do lixo, separa os materiais recicláveis, 

recolhe o óleo de cozinha, entre outras atitudes importantes para a preservação das condições de vida 

no planeta. O conceito de “consciência ambiental” está diretamente ligado ao conceito de “práticas 

sustentáveis”. Neste artigo categorizamos os alunos como “ambientalmente conscientes” quando se 

comportam tal qual estabelece o “Manual de Boas Práticas Sustentáveis para as Escolas”. 

Entende-se por Educomunicação Socioambiental a utilização de práticas comunicativas 
comprometidas com a ética da sustentabilidade na formação cidadã, visando à participação, 
articulação entre gerações, setores e saberes, integração comunitária, reconhecimento de 
direitos e democratização dos meios de comunicação com o acesso de todos. (PEEA-TO, 
2009, Art.21) 

Então, o conceito de Sustentabilidade não está relacionado tão somente à noção de 

preservação dos recursos naturais senão também à ideia de que é sustentável o Projeto viável/saudável 

em n aspectos. Neste sentido, concebamos o conceito Sustentabilidade dissociando-o do 

reducionismo à preservação dos recursos naturais e o compreendamos como um todo complexo que 

consiste na noção de que é sustentável o ecologicamente correto, economicamente viável, 

socialmente justo e/ou culturalmente diversificado, etc. 

O principal Projeto da Escola é o “Educomunicação e Resíduos Sólidos: construindo a 

governança do território” que se baseou na promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) cujo objetivo é promover a conscientização de que os resíduos sólidos constituem-se como 

um problema de todos. Conscientizar-se em nossas práticas cotidianas é um meio de efetivação da 

cidadania consciente. Constitui-se oportunidade ao cidadão de se apropriar dos 

compromissos planetários como sua responsabilidade na construção de sociedades sustentáveis e 

ecologicamente corretas. 

A seguir, apresentamos por meio de gráficos, dados que indicam a relação dos alunos da 

Escola com os resíduos sólidos. Os gráficos revelam os números colhidos por questionário aplicado 

para cerca de 320 alunos dos Anos Iniciais e Anos Finais. Os gráficos apresentam números 

percentuais por entendermos que seja melhor para compreensão do leitor.  

Os dados numéricos dos gráficos são indicativos que nos permitem conhecer as “práticas 

ambientais” dos alunos a partir de seus próprios discursos e também entender seus hábitos e atitudes 

quanto ao lixo e aos resíduos sólidos como um todo averiguando, consequentemente, se os Projetos 

provocam comportamentos “ambientalmente corretos”.
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Gráfico 1 - Anos Iniciais: a produção de lixo e os resíduos sólidos

Gráfico 2 - Anos Finais: a produção de lixo e os resíduos sólidos

Podemos perceber que o incentivo à separação do lixo entre orgânico e reciclável é uma 

prática comum entre os alunos da Escola, haja vista que mais de 50% dos estudantes responderam 

que “SEMPRE” costumam estimular a distribuição seletiva do lixo em suas casas. Essa pergunta – a

primeira – foi a única em que a resposta “SEMPRE” superou as respostas “ÀS VEZES” e “NUNCA”, 

tanto entre os alunos dos Anos Iniciais quanto entre os alunos dos Anos Finais. Portanto, a discussão 

promovida pelo Projeto sobre a importância da coleta seletiva do lixo no âmbito da temática dos 

resíduos sólidos parece ter sido eficiente e aponta para uma prática consciente e “ambientalmente 

correta” por parte dos alunos. No processo de observação, por meio de visita às casas dos mesmos, 

foi possível perceber sincronia entre discurso e prática. Eles geralmente separam os lixos.

Nas outras perguntas, entre os alunos de Anos Iniciais, em três das quatro questões a opção 

“SEMPRE” apareceu mais que as outras. Já entre os alunos dos Anos Finais em nenhuma das outras 

perguntas, o “SEMPRE” apareceu mais vezes que as outras opções. E, ademais, as opções “ÀS 

VEZES” e “NUNCA” aparecem com bastante frequência com índices percentuais relativamente 

altos. Há, portanto, uma distinção entre as práticas dos alunos do Ensino Fundamental I e Ensino 

Fundamental II reconhecidas por eles próprios.
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A seguir, os gráficos representam uma auto avaliação, realizada pelos próprios alunos, sobre 

o nível de conhecimento que eles têm sobre as questões da coleta seletiva do lixo e dos resíduos

sólidos. Podemos notar que os números comprovam as constatações e que antes de adotar práticas 

sustentáveis é preciso conhecê-las. Eis o legado do Projeto: foi pelos produtos Educomunicativos que 

os alunos se informaram e se conscientizaram. Aliás, previsto no novo PPP, deste Projeto 

participaram apenas alunos dos Anos Iniciais.

Gráfico 3 - Anos Iniciais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos

Gráfico 4 - Anos Finais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos

Instalada no “coração do bairro”, a Escola construiu relacionamento de parceria com a

comunidade. As empresas, por exemplo, patrocinam seus Projetos e com frequência os alunos visitam 

cooperativas de lixo descartável, pois assim conhecem o sistema de reciclagem e, consequentemente, 

estimulam a prática da separação do lixo em suas casas. Ademais, os alunos realizam uma cobertura 

Educomunicativa das visitas às cooperativas.

Percebemos que 60% (a maioria, portanto) dos alunos dos Anos Finais classificou como 

“MÉDIO” o seu conhecimento sobre essas questões e apenas 32% classificam como “ALTO”. No 

caso dos Anos Iniciais foi diferente: 72% dos alunos classificaram como “ALTO”, 26% como 

“MÉDIO” e tão somente 2% classificaram como “BAIXO”. 
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A seguir, os gráficos representam uma auto avaliação, realizada pelos próprios alunos, sobre 
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participaram apenas alunos dos Anos Iniciais.

Gráfico 3 - Anos Iniciais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos

Gráfico 4 - Anos Finais: a coletiva seletiva do lixo e os resíduos sólidos

Instalada no “coração do bairro”, a Escola construiu relacionamento de parceria com a

comunidade. As empresas, por exemplo, patrocinam seus Projetos e com frequência os alunos visitam 

cooperativas de lixo descartável, pois assim conhecem o sistema de reciclagem e, consequentemente, 

estimulam a prática da separação do lixo em suas casas. Ademais, os alunos realizam uma cobertura 

Educomunicativa das visitas às cooperativas.

Percebemos que 60% (a maioria, portanto) dos alunos dos Anos Finais classificou como 

“MÉDIO” o seu conhecimento sobre essas questões e apenas 32% classificam como “ALTO”. No 

caso dos Anos Iniciais foi diferente: 72% dos alunos classificaram como “ALTO”, 26% como 

“MÉDIO” e tão somente 2% classificaram como “BAIXO”. 

0
20
40
60
80

Como você avalia o seu
conhecimento sobre questões
relacionadas à coleta seletiva

de lixo?

Como você avalia o seu
conhecimento sobre a

temática dos resíduos sólidos
discutido na escola?

72
69

26
302

2 ALTO
MÉDIO
BAIXO

0
20
40
60

Como você avalia o seu
conhecimento sobre questões
relacionadas à coleta seletiva

de lixo?

Como você avalia o seu
conhecimento sobre a

temática dos resíduos sólidos
discutido na escola?

32 40

60
52

8
8 ALTO

MÉDIO
BAIXO

Os dados indicam que os alunos dos Anos Iniciais apresentam maior interesse, engajamento 

e disposição para a discussão dessas temáticas e para adoção de práticas sustentáveis, possivelmente 

influenciados pelos Projetos Educomunicativos pelos quais os aprendizados são mais significativos 

e superam os muros da Escola transformando-se em práticas concretas de preservação do planeta. O 

objetivo dos Projetos é incentivar que os alunos traduzam seus conhecimentos teóricos em práticas 

cotidianas e, mais que isso, num ativismo pela cultura da Sustentabilidade em defesa da preservação 

do nosso planeta.

A seguir, expomos um gráfico genérico sobre a consciência ambiental dos alunos através de 

suas práticas, tais como, de preservação do mar, de observação da natureza, de cuidado com as árvores 

e com os recicláveis e de redução do consumo de energia elétrica. 
Gráfico 5 - Anos Iniciais em tons esverdeados e Anos Finais em tons azulados: as práticas cotidianas e ambientais

Os gráficos apontam resultados parecidos entre os Anos Iniciais e Finais, porém, os números 

do comportamento dos alunos dos Anos Iniciais são significativamente mais positivos. O aluno AW 

do 8º ano, cujo irmão RG está no 3º ano, afirma que “os Projetos e Oficinas de Educomunicação 

Socioambiental são a principal atividade da Escola porque todos os alunos gostam”. Mas lamenta que 

na sua época não existisse toda estrutura que a Escola disponibiliza como equipamentos e estúdios 

aos quais seu irmão, por exemplo, tem acesso desde que entrou. É grande a quantidade de dados 

colhidos e não há como expor tudo, porém, os dados apresentados são suficientes para comprovar a 

existência do fenômeno. Neste caso, os resultados distintos entre os Anos Iniciais e Anos Finais se 

dá como consequência do novo PPP da Escola com foco na Educomunicação Socioambiental. 
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6. CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa indicam que os/as Projetos/Oficinas de Educomunicação 

Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são eficientes na construção, 

legitimação e consolidação da cultura de consciência ambiental e de práticas sustentáveis na

comunidade escolar, sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º). São alunos que 

ingressaram na Escola quando a frente ambiental/ecológica/sustentável integrou-se ao Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da Instituição, tornando-se uma linha filosófica, norteadora dos princípios 

da Escola. Entre esses alunos se percebe a instauração e a disseminação de discursos e de práticas 

sustentáveis e ambientalmente corretas, norteadas pelos princípios da redução do consumo, da 

diminuição na produção de resíduos sólidos e da preservação e proteção dos recursos naturais do 

nosso planeta, como por exemplo, da água, da biodiversidade e da natureza. 

Os resultados apontaram para resultados significativamente distintos entre o Ensino 

Fundamental I e II. Os alunos que hoje frequentam o 1º ao 5º ano ingressaram na Escola quando o 

novo PPP já estava em pleno exercício. Mesmo que historicamente e culturalmente a Escola tenha 

uma íntima relação com as questões ambientais foi apenas pelo novo Projeto, ancorado 

fundamentalmente na Educomunicação, que a prática se tornou “oficial”. Para nós, esses resultados 

são reflexos da implantação deste novo PPP. 

No campo da análise de discursos observamos que, embora não tão autênticos e formados por 

recortes de outros discursos “ambientalmente corretos”, eles representam na integralidade a formação 

de uma consciência e um pensamento crítico e ideológico dos alunos e estão integrados à práticas 

sustentáveis. O discurso de preservação dos recursos naturais do planeta é predominante e 

hegemônico na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, porém, não são discursos em vão, 

preocupados apenas em parecer “politicamente corretos”, mas representam o real pensamento dos 

alunos sobre as suas responsabilidades ambientais como cidadãos e dialogam com suas práticas e seu 

compromisso com a preservação do planeta. Tudo isso se aplica aos alunos do Ensino Fundamental

I. Pela pesquisa, não podemos afirmar o mesmo no caso dos alunos do Ensino Fundamental II. Aliás,

tal constatação tornou-se possível por este processo de observação. 

A pesquisa apontou, por estudo teórico-histórico, para a existência de elementos que 

sustentam, através das Oficinas de Educomunicação Socioambiental, a relação da Educomunicação 

e Sustentabilidade na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira que estimulam

discursos/práticas ambientalmente corretas. Trajber (2005) almeja uma:
sociedade brasileira educada e educomunicando ambientalmente para a sustentabilidade, 
promovendo mudanças que permeiem o cotidiano de todas as pessoas. A educação ambiental 
precisa saber se expressar em múltiplas linguagens, para além da fala e da escrita, 
experimentando as linguagens da imagem, do som e do movimento em suas integrações com 
o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. (TRAJBER, 2005, p.152-153)

384 



Os dados indicam que os alunos dos Anos Iniciais apresentam maior interesse, engajamento 

e disposição para a discussão dessas temáticas e para adoção de práticas sustentáveis, possivelmente 

influenciados pelos Projetos Educomunicativos pelos quais os aprendizados são mais significativos 

e superam os muros da Escola transformando-se em práticas concretas de preservação do planeta. O 

objetivo dos Projetos é incentivar que os alunos traduzam seus conhecimentos teóricos em práticas 

cotidianas e, mais que isso, num ativismo pela cultura da Sustentabilidade em defesa da preservação 

do nosso planeta.

A seguir, expomos um gráfico genérico sobre a consciência ambiental dos alunos através de 

suas práticas, tais como, de preservação do mar, de observação da natureza, de cuidado com as árvores 

e com os recicláveis e de redução do consumo de energia elétrica. 
Gráfico 5 - Anos Iniciais em tons esverdeados e Anos Finais em tons azulados: as práticas cotidianas e ambientais

Os gráficos apontam resultados parecidos entre os Anos Iniciais e Finais, porém, os números 

do comportamento dos alunos dos Anos Iniciais são significativamente mais positivos. O aluno AW 

do 8º ano, cujo irmão RG está no 3º ano, afirma que “os Projetos e Oficinas de Educomunicação 

Socioambiental são a principal atividade da Escola porque todos os alunos gostam”. Mas lamenta que 

na sua época não existisse toda estrutura que a Escola disponibiliza como equipamentos e estúdios 

aos quais seu irmão, por exemplo, tem acesso desde que entrou. É grande a quantidade de dados 

colhidos e não há como expor tudo, porém, os dados apresentados são suficientes para comprovar a 

existência do fenômeno. Neste caso, os resultados distintos entre os Anos Iniciais e Anos Finais se 

dá como consequência do novo PPP da Escola com foco na Educomunicação Socioambiental. 

76

33

94

61
56

19

37

6

31
39

6

30

0
7 6

52

15

56 53

3127

42
34

29

39

21

44

10
18

31

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Você contribui para
preservação do mar, de

rios, dos lagos, das
matas ou de outras

zonas naturais?

Você costuma participar
de caminhadas e/ou de

outras atividades de
observação da natureza?

Você costuma cuidar das
árvores e não cortá-las?

Você costuma reciclar os
materiais recicláveis?

Você costuma poupar a
energia elétrica em

casa?

SEMPRE 1º ao 5º ÀS VEZES 1º ao 5º NUNCA 1º ao 5º
SEMPRE 6º ao 9º ÀS VEZES 6º ao 9º NUNCA 6º ao 9º

6. CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa indicam que os/as Projetos/Oficinas de Educomunicação 

Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são eficientes na construção, 

legitimação e consolidação da cultura de consciência ambiental e de práticas sustentáveis na

comunidade escolar, sobretudo, entre os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º). São alunos que 

ingressaram na Escola quando a frente ambiental/ecológica/sustentável integrou-se ao Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da Instituição, tornando-se uma linha filosófica, norteadora dos princípios 

da Escola. Entre esses alunos se percebe a instauração e a disseminação de discursos e de práticas 

sustentáveis e ambientalmente corretas, norteadas pelos princípios da redução do consumo, da 

diminuição na produção de resíduos sólidos e da preservação e proteção dos recursos naturais do 

nosso planeta, como por exemplo, da água, da biodiversidade e da natureza. 

Os resultados apontaram para resultados significativamente distintos entre o Ensino 

Fundamental I e II. Os alunos que hoje frequentam o 1º ao 5º ano ingressaram na Escola quando o 

novo PPP já estava em pleno exercício. Mesmo que historicamente e culturalmente a Escola tenha 

uma íntima relação com as questões ambientais foi apenas pelo novo Projeto, ancorado 

fundamentalmente na Educomunicação, que a prática se tornou “oficial”. Para nós, esses resultados 

são reflexos da implantação deste novo PPP. 

No campo da análise de discursos observamos que, embora não tão autênticos e formados por 

recortes de outros discursos “ambientalmente corretos”, eles representam na integralidade a formação 

de uma consciência e um pensamento crítico e ideológico dos alunos e estão integrados à práticas 

sustentáveis. O discurso de preservação dos recursos naturais do planeta é predominante e 

hegemônico na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira, porém, não são discursos em vão, 

preocupados apenas em parecer “politicamente corretos”, mas representam o real pensamento dos 

alunos sobre as suas responsabilidades ambientais como cidadãos e dialogam com suas práticas e seu 

compromisso com a preservação do planeta. Tudo isso se aplica aos alunos do Ensino Fundamental

I. Pela pesquisa, não podemos afirmar o mesmo no caso dos alunos do Ensino Fundamental II. Aliás,

tal constatação tornou-se possível por este processo de observação. 

A pesquisa apontou, por estudo teórico-histórico, para a existência de elementos que 

sustentam, através das Oficinas de Educomunicação Socioambiental, a relação da Educomunicação 

e Sustentabilidade na Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira que estimulam

discursos/práticas ambientalmente corretas. Trajber (2005) almeja uma:
sociedade brasileira educada e educomunicando ambientalmente para a sustentabilidade, 
promovendo mudanças que permeiem o cotidiano de todas as pessoas. A educação ambiental 
precisa saber se expressar em múltiplas linguagens, para além da fala e da escrita, 
experimentando as linguagens da imagem, do som e do movimento em suas integrações com 
o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. (TRAJBER, 2005, p.152-153)

Os Projetos e as Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada 

Sant’Anna da Silveira funcionam muito bem e apresentam resultados bastante satisfatórios, pois a

dinâmica Educomunicativa é oportunidade de desenvolver habilidades e competências, estimulando

o protagonismo juvenil, a prática do diálogo, a ampliação da capacidade de expressão comunicativa

e a apropriação dos múltiplos recursos midiáticos. 

Nesta perspectiva, os aprendizados são significativos, pois os alunos reconhecem conceitos e 

compreendem teorias de assuntos relacionados à Sustentabilidade por meio dos Projetos e das 

Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola. Isto, noutra instância, provoca a 

conscientização, a responsabilidade e o compromisso que estimula a prática consciente 

“ambientalmente correta”. A frase da professora APS é conclusiva: “Não fosse a Educomunicação, o 

processo de Educação Ambiental realizada por nossa Escola não seria tão efetiva como é. É pela 

Educomunicação que qualificamos o Ensino”. 

Definitivamente, tanto no processo quanto nos resultados, os Projetos e as Oficinas de

Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são muito 

eficientes e não por acaso uma referência para toda a cidade. Tal experiência é possivelmente

replicável à outras escolas. Cases assim merecem reprodução. 
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o protagonismo juvenil, a prática do diálogo, a ampliação da capacidade de expressão comunicativa

e a apropriação dos múltiplos recursos midiáticos. 

Nesta perspectiva, os aprendizados são significativos, pois os alunos reconhecem conceitos e 

compreendem teorias de assuntos relacionados à Sustentabilidade por meio dos Projetos e das 

Oficinas de Educomunicação Socioambiental da Escola. Isto, noutra instância, provoca a 

conscientização, a responsabilidade e o compromisso que estimula a prática consciente 

“ambientalmente correta”. A frase da professora APS é conclusiva: “Não fosse a Educomunicação, o 

processo de Educação Ambiental realizada por nossa Escola não seria tão efetiva como é. É pela 

Educomunicação que qualificamos o Ensino”. 

Definitivamente, tanto no processo quanto nos resultados, os Projetos e as Oficinas de

Educomunicação Socioambiental da Escola Municipal Prof.ª Ada Sant’Anna da Silveira são muito 

eficientes e não por acaso uma referência para toda a cidade. Tal experiência é possivelmente

replicável à outras escolas. Cases assim merecem reprodução. 
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo investigar a qualidade das fontes no conteúdo que se caracteriza 
como Jornalismo Científico na revista Crescer. Devido à vasta quantidade de produções dessa 
natureza e a grande quantidade de autores, perguntamos se há autoridade nessas fontes e pluralidade 
em seus depoimentos. Como método, foram usadas as técnicas da Análise de Conteúdo segundo 
Herscovitz (2010).  Justificou-se esta investigação pelo importante papel que o jornalismo presta ao 
fazer circular a informação científica com maior velocidade e amplitude, alcançando mais leitores.  
Após a execução da pesquisa, identificou-se que o Jornalismo Científico foi predominante no 
conteúdo da revista. Quanto às reportagens, concluiu-se que estas possuem fontes adequadas 
segundo os autores utilizados para esta análise. A maioria dos assuntos é proveniente de pesquisas 
realizadas fora do Brasil e apenas complementadas com opiniões de especialistas da área como 
fonte secundária. Há também bastante uso de fontes testemunhais. Quanto à pluralidade dos 
depoimentos, o conteúdo da Crescer deixa a desejar.  

Palavras-chave: Jornalismo Científico; Jornalismo de Revista; Fontes jornalísticas; Divulgação 
Científica. 

1. INTRODUÇÃO

A revista Crescer, da editora Globo, surgiu no ano de 1993 e desde então, tem feito muito 
sucesso no segmento de conteúdo sobre crianças. Atualmente, pode-se dizer, segundo dados do 
Instituto Verificador de Circulação (IVC), que ela é a revista preferida de pais e responsáveis, 
quando esses procuram informações sobre os filhos. Com uma tiragem mensal de aproximadamente 
56.000 exemplares em todo o Brasil  , o foco principal são reportagens sobre gravidez, puerpério, 4
infância, educação, alimentação, desenvolvimento físico e psicológico e também produções na área 
do bem-estar da criança e da família. Apesar de tratar de temas diversos, no início, quando começou 
há 24 anos, a ideia principal da revista era levar informações científicas na área da saúde de forma 
clara para as famílias brasileiras, mas, com o passar do tempo, a revista mudou um pouco de rumo. 
Hoje, ela trata de temas diversos, como os citados acima e permanece ainda com uma linguagem 
popular.  Através de pesquisas, relaciona-se o renome da revista Crescer à qualidade das 
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reportagens divulgadas pela mesma e também por contar com assuntos recentes através de fontes 
especializadas.  

Oliveira (2002) diz que o jornalismo científico de qualidade deve demostrar que fazer 
Ciência e Tecnologia é, acima de tudo, atividade estritamente humana, com implicações diretas nas 
atividades socioeconômicas e políticas de um país. Para ela, o jornalismo científico pode entrar em 
cena como agente facilitador na construção da cidadania. Quanto às fontes jornalísticas, a autora 
ressalta que: 

O bom jornalismo preza que sempre devemos ouvir dois ou mais lados da história, mas 
acontece que no domínio político da ciência, muitas vezes nem sequer existe outro lado 
para ouvir. É possível que em alguns casos não haja muito o que fazer, mas o bom jornalista 
científico tem hoje à disposição inúmeras fontes alternativas de informação nas 
organizações não governamentais, associações científicas, universidades e no mundo aberto 
da internet (OLIVEIRA, 2002, p.50).  

Assuntos relacionados à Ciência, como saúde, educação, tecnologia, são de tamanha 
importância para o desenvolvimento de uma sociedade e são muito procurados pelos leitores, 
principalmente quantos estes são pais ou responsáveis buscando informações para os seus filhos. A 
linguagem deve ser acessível para atingir o público.  “Quando ultrapassa o muro da comunidade 
científica, a ‘língua’ dos cientistas torna-se, para a maioria da coletividade leiga, uma língua 
estrangeira, necessitando de um ‘tradutor’ que a torne acessível à grande massa”. (ZAMBONI, 
2001, p.50).  

Falando especificamente de saúde, pode-se dizer que as matérias de capa com esta temática 
em revistas chamam a atenção do leitor e são as que mais vendem. Pessoni e Jerônimo (2003) 
levantaram que na Revista Veja, por exemplo, de 1998 a 2002, as capas sobre Saúde somaram 
12,11%. Desde o surgimento da imprensa, saúde e doença ocupam espaço nas páginas dos mais 
importantes periódicos mundiais (AZEVEDO, 2009).  

No caso da Revista Crescer, líder em vendas de revista de conteúdo sobre crianças e também 
muito procurada em sua versão online, preocupa-nos verificar se o conteúdo disponível aos pais e 
responsáveis é mesmo confiável e exposto de maneira correta segundo diretrizes do Jornalismo 
Científico.  É importante que os jornalistas divulguem informações verídicas da ciência quando 
estas são concretizadas e tem-se visto casos em diferentes tipos de mídia, em que matérias de saúde 
ganharam destaque sem terem sido comprovadas, comprometendo assim, a qualidade e a confiança 
do produto.  

 A divulgação científica pauta-se pela fragmentação, ou seja, as notícias e reportagens fluem 
na mídia como peças de um quebra-cabeça que nunca se completa. O leitor é bombardeado por um 
sem número de informações, diluídas ao longo das várias edições, que, se pudessem ser vistas 
conjuntamente, indicariam, de imediato, contradições insanáveis. O cidadão, que consome este 
material informativo, fica, invariavelmente preso num conjunto formidável de dilemas: afinal de 
contas, o vinho faz bem ou mal para o coração, tomar vitaminas ajuda a retardar o envelhecimento 
ou induz a doenças, o fumante passivo corre ou não risco de câncer, qual a verdadeira eficácia do 
coquetel de drogas para inibir a ação devastadora do HIV e assim por diante. Isso ocorre menos 
porque a ciência ainda não deu resposta confiável a estas questões, mas porque a mídia oscila em 
função de espasmos de divulgação, pouco preocupada em avaliar a qualidade das informações que 
chegam a ela ou de verificar o interesse das fontes que as produzem. ( BUENO, 2017, online). 

Neste sentido, preocupa a qualidade das reportagens da revista analisada. Dessa forma, 
perguntamos: Qual a qualificação das fontes utilizadas nas reportagens em Jornalismo Científico na 
revista Crescer? Há pluralidade de vozes presente nessas produções?  
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Os objetivos gerais foram analisar a qualidade das fontes em Jornalismo Científico 
utilizadas pela revista Crescer.  Falando do meio de comunicação, a revista, dados do factbook 
divulgado pela ANER (2015, online) – Associação dos Editores de Revistas, apontam que são mais 
de 67 milhões de leitores online e offline no Brasil, falando de revistas em geral.  No documento, a 
associação ressalta um ponto em comum dos leitores: “Não importa qual o assunto, não importa 
qual a roda de discussão, quem lê revista tem opinião. E forma opinião! Na era em que todos são 
produtores de conteúdo, compartilhar informação de uma fonte segura é moeda social”. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 JORNALISMO CIENTÍFICO 

O jornalismo científico é um tipo de jornalismo especializado, que trata de assuntos ligados 
à ciência e à tecnologia. Fabíola de Oliveira (2002) afirma que há fortes indícios de que a 
divulgação da ciência teve início com o próprio advento da imprensa de tipos móveis, em meados 
do século XV na Inglaterra. Na época, apenas as pessoas privilegiadas, ou seja, os representantes do 
clero, da nobreza e da burguesia mercantilista que tinham acesso às divulgações científicas.  Foi 
apenas dois séculos mais tarde, no século XVII, que surgiu o jornalismo científico propriamente 
dito. Os primeiros registros foram na Europa, na Alemanha e também na Inglaterra.  

O pioneirismo do jornalismo cientifico coube na verdade ao alemão Henry Oldenburg, que 
não brilhava entre as grandes mentes cientificas de sua geração, mas tinha o talento especial de 
aglutinar e inspirar a nova geração de homens de ciência. A combinação de caráter informal e 
fragmentado das cartas com o potencial de alcance do texto impresso foi logo percebida por 
Oldenburg, que com sua capacidade empreendedora inventou assim a profissão de jornalista 
científico. (OLIVEIRA, 2002, p.18 e 19). 

Na segunda metade do século XIX, o jornalismo científico teve bastante expansão na 
Europa e também nos Estados Unidos. O inglês John Durant, em artigo publicado no livro When 
Science becomes Culture, conta que naquela época, “a ciência se tornou parte integral do cotidiano 
das elites, servindo como recheio das conversas nos eventos oficiais e como assunto da moda entre 
burgueses emergentes” (DURANT apud OLIVEIRA, 2002, p.20). 

Nos Estados Unidos, o primeiro serviço de notícias cientificas foi criado em 1921 por E. W. 
Scrips. Já no Brasil, o processo demorou um pouco mais. Fabíola de Oliveira relaciona esse atraso 
aos anos de repressão no Brasil, com presidentes militares, dois longos períodos de ditadura, o 
Estado Novo de Getúlio Vargas e o regime militar, além dos anos em que o país foi submisso à 
monarquia portuguesa, e ao tipo de colonização que tivemos, segundo ela, muito mais voltada para 
a exploração do que para a expansão. Wilson da Costa Bueno (2009) diz que já no século XVIII, 
Hipólito da Costa, fundador do Correio Braziliense, já o praticava em seu jornal. Mas segundo 
Fabíola de Oliveira, foi apenas no final do século XIX que a pesquisa científica começou a aparecer 
com maior frequência no Brasil. Em 1948, surgiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), entidade que hoje congrega todas as sociedades científicas do país e já existe por 
mais de 60 anos. “Nas reuniões anuais da entidade, frequentadas pela elite intelectual brasileira, os 
cientistas, professores universitários, escritores e estudantes tinham espaço garantido para debater 
os rumos da ciência no país (OLIVEIRA, 2002, p.29) 

Em 1951 foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), considerado o primeiro esforço significativo nacional de regulamentar a ciência no Brasil e 
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(CNPq), considerado o primeiro esforço significativo nacional de regulamentar a ciência no Brasil e 

que existe até hoje. É o responsável pela manutenção de grande parte das bolsas de apoio à pesquisa 
e à qualificação de recursos humanos em cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, além de 
realizar pesquisas próprias e atividades de difusão de ciência e tecnologia. Apenas na década de 
1980, surgiu o Ministério da Ciência e da Tecnologia.  

Alguns antecedentes do Jornalismo Científico brasileiro foram localizados pela jornalista 
Luisa Massarani em pesquisa realizada para tese de mestrado na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Ela levantou informações sobre iniciativas de divulgadores científicos, jornalistas e 
cientistas nas últimas décadas do século XIX. São exemplos a Revista Brazileira (1857), a Revista 
do Rio de Janeiro (1876), e a Revista do Observatório (1886).( OLIVEIRA, 2002, p. 32) 

A autora também cita dois nomes bastante conhecidos na história do jornalismo científico 
brasileiro. O primeiro é de Euclides da Cunha, jornalista, militar e engenheiro civil com o livro “Os 
Sertões”. Ele nem se intitulava jornalista científico na época, mas o contexto de sua obra, que a 
serviço do jornal O Estado de S. Paulo, cobriu em 1897, o levante do Arraial de Canudos, no 
interior da Bahia. O segundo é do médico, pesquisador, educador e jornalista José Reis, considerado 
o patrono do jornalismo científico no Brasil. J. Reis, como ficou conhecido por causa de uma
coluna científica que escrevia semanalmente na Folha de São Paulo, desde 1947 até o fim de sua
vida, em maio de 2002, começou a publicar, a partir de 1932 artigos e folhetos para público não
especializado em problemas científicos. (OLIVEIRA, 2002). Foi ele também o criador da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, citada acima.

Em setembro de 1977, surgiu a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, ABJC, na 
cidade de São Paulo, da qual vários jornalistas científicos fazem parte e José Reis foi o primeiro 
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para a acelerada capacitação dos profissionais de imprensa e de comunicadores científicos, tendo 
em vista que que existem muitas lacunas a serem preenchidas nesse sentido, na mídia brasileira.  

1.2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Como já citado no conceito de Jornalismo Científico, a divulgação científica veio 
anteriormente à profissão de Jornalista científico, em meados do século XV na Inglaterra. Segundo 
Zamboni (2001), a divulgação científica é entendida, de modo genérico, como uma atividade de 
difusão, dirigida para fora do seu contexto originário, de conhecimentos científicos produzidos e 
circulantes no interior de uma comunidade de limites restritos, mobilizando diferentes recursos, 
técnicas e processos para a veiculação das informações científicas e tecnológicas ao público geral.  
Para Bueno (1984), a divulgação científica é o jornalismo científico identificado, com rigor 
conceitual, como espécie de divulgação através dos livros didáticos, das aulas de ciência das 
escolas, os cursos de extensão para não-especialistas, as histórias em quadrinhos, os suplementos 
infantis, folhetos de extensão rural e campanhas de educação voltadas para determinadas áreas, 
como saúde e higiene até os fascículos de ciência e tecnologia produzidos por grandes editoras, 
documentários, programas especiais de rádio, televisão etc.  Bueno (idem) diz também que “a 
divulgação científica pressupõe um processo de recodificação, isto é, a transposição de uma 
linguagem especializada para uma linguagem não especializada”. (BUENO, 2009, p.19). 
Deste modo, para Zamboni (2001), a atividade de divulgação científica assume: ‘Dessa maneira os 
contornos de uma prática fundamentalmente comunicativa, em que seus agentes são chamados a 
dissolver problemas de incompreensão, para que se restabeleça a ponte de interligação entre os dois 
grupos historicamente apartados: o dos cientistas e do dos leigos’. (ZAMBONI, 2001, p.49).  

A autora se refere aos primórdios da divulgação científica, em que esse tipo de informação 
se restringia apenas a pequenos grupos privilegiados da grande ordem social e também à 
dificuldade da divulgação científica fora de seus pares durante muito tempo.  

1.3 JORNALISMO DE REVISTA 

“As revistas chegaram ao Brasil juntamente com a corte portuguesa, no início do século 
XIX. No entanto, a primeira revista de que se tem conhecimento, As Variedades ou Ensaios de
Literatura, surgiu em Salvador no ano de 1812”. (BAPTISTA e ABREU, 2017, p.2). Anteriormente,
era proibida qualquer publicação oficial no país, havendo apenas algumas publicações clandestinas.
Podemos destacar também que uma das primeiras revistas especializadas que surgiu no Brasil foi
justamente de Jornalismo Científico: O Propagador das Ciências Médicas, lançada em 1827 pela
Academia de Medicina do Rio de Janeiro, com assuntos totalmente voltados aos médicos, mas
durou por pouco tempo. Logo então, surgiram muitas outras, como também em 1827 a “Espelho
Diamantino”, primeira revista voltada para o público feminino e em 1837, a revista “Museu
Universal”, para o público recém-alfabetizado.

No início do século XX, com a Belle Époque, época que se caracterizou como a "era de 
ouro" para a sociedade francesa no âmbito cultural e científico, modificou-se a vida cotidiana das 
pessoas e até remodelou-se cidades, surgindo assim, muitos títulos voltados para essas novas 
descobertas.  

Para Sérgio Villas Boas, a revista semanal preenche os vazios informativos deixados pelas 
coberturas dos jornais, rádio e televisão. Villas Boas ainda complementa dizendo que o que as 
difere é o texto. “As revistas têm outro feeling, uma outra maneira de ser. Seguem outros padrões 
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difere é o texto. “As revistas têm outro feeling, uma outra maneira de ser. Seguem outros padrões 

que seriam incompatíveis com a velocidade, dinamismo e padronização do jornalismo diário”.
(VILAS BOAS, 1996, p.40). Para ele, um texto de revista precisa prender a atenção do leitor até o 
fim, para isso, o jornalista precisa pensar, “porque escrever é fazer funcionar de um modo 
organizado a lógica do pensamento”. 

Sobre o estilo da escrita, o autor ressalta que o texto de uma revista semanal é mais 
investigativo e interpretativo, menos objetivo e mais criativo do que o texto de um jornal, por 
exemplo. Nas revistas, pode-se usar o jornalismo literário dentro de várias editorias e a frase de 
abertura criativa, substituiu o lead comum em outros veículos de comunicação. Para Villas-Boas, a 
reportagem é a própria alma da revista.  

Sem perder de vista certas regras básicas do estilo jornalístico, a revista-magazine 
compreende uma grande variedade de estilos. Sem dúvida é uma prática jornalística diferenciada. 
Numa revista encontramos a fotografia, o design e o texto. Nas revistas admitem-se usos estéticos 
da palavra e recursos gráficos de modo bem mais flagrante que os jornais. (VILAS BOAS, 1996, p.
71). 

1.4 FONTES JORNALÍSTICAS 

As fontes jornalísticas são pessoas portadoras de opinião. Mesquita (2008), diz que a busca e 
consulta às fontes é, portanto, a essência do trabalho de reportagem, sendo a origem das 
informações, como o seu próprio sentido estrito indica: “fontes”. Ainda segundo o mesmo autor, por 
meio do estudo das fontes é possível apreender características importantes que definem as 
coberturas jornalísticas. Conhecer como se organiza a rede de fontes de um meio de comunicação 
jornalístico dá a conhecer sobre seus parâmetros políticos, econômicos, sociais e culturais, assim 
como sobre os critérios de noticiabilidade por que se rege. Qualquer pessoa pode ser fonte, ser 
entrevistada e fornecer informações, mas ser cultivada enquanto fonte significa que há uma 
conversão de interesses entre o profissional do campo jornalístico e o promotor da informação, e 
esta relação baseia-se na confiança e nos interesses de troca (MAZZARINO, 2007, p. 57). No 
entanto, de um modo geral, para Mesquita (2008), as fontes jornalísticas podem ser consideradas o 
passo inicial dado pelo profissional antes da construção das matérias.  

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada neste trabalho foi a Análise de Conteúdo. Heloiza Herscovitz 
(2007) julga a Análise de Conteúdo da mídia um método muito proveitoso na pesquisa jornalística. 
Para ela, um dos mais eficientes para rastrear uma civilização que já não existe mais, por exemplo, 
por sua excelente capacidade de fazer interferências sobre aquilo que ficou impresso ou gravado. 
Segundo a mesma autora, esse tipo de análise serve também, como é o caso desta pesquisa: 

Para descrever e classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos, para avaliar 
características da produção de indivíduos, grupos e organizações, para identificar elementos 
típicos, exemplos representativos e discrepâncias e para comparar o conteúdo jornalístico 
de diferentes mídias em diferentes culturas. (HERSCOVITZ, 2007, p. 123) 

Herscovitz (2007) diz que os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como 
detetives em busca de pistas que desvendem os significados dos signos das narrativas jornalísticas, 
expondo tendências, conflitos, interesses, ambiguidades ou ideologias presentes nos materiais 
examinados.  
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O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade das fontes jornalísticas em jornalismo 
científico na revista Crescer e também verificar se há pluralidade de fontes em suas reportagens. 
Para isso, foram analisadas, duas edições da revista, dos meses de janeiro e março de 2017 – a 
amostra não-probabilística foi selecionada de modo aleatório. Após a leitura completa do material, 
foram identificados e selecionados os textos em Jornalismo Científico. Foi verificada a quantidade 
de reportagens em Jornalismo científico que cada edição possui. Em seguida, foi feita a análise das 
fontes jornalísticas utilizadas. Verificamos quem são as fontes utilizadas, se foram apresentadas em 
mais reportagens do mesmo gênero e se são realmente fontes apropriadas. 

O quadro a seguir representa uma categorização de fontes jornalísticas, elaborado através de 
conceitos atribuídos por estudiosos do jornalismo como Lage (2003) e tabelados por Schmitz 
(2017).  Ele estabelece uma demarcação e inter-relação entre os tipos, grupos e classes de fontes e 
foi utilizada como base para a segunda tabela, da análise da revista Crescer do mês de março de 
2017.  

QUADRO 1 – TIPOS DE FONTES  
FONTE: ADAPTADO DE SCHMITZ (2017) 

As categorias no quadro representam os seguintes tipos de conteúdo: 

Fonte primária: É aquela que fornece diretamente “o essencial de uma matéria. Fatos, versões e 
números, por estar próxima ou na origem da informação. Geralmente revela dados “em primeira 
mão”. (LAGE, 2001). 
Fonte secundária: É o tipo de fonte que contextualiza, interpreta, analisa, comenta ou complementa 
a matéria jornalística, produzida a partir de uma fonte primária. (LAGE, 2001). 
Institucional: Também chamada de “fonte independente” por Lage (2001, pp 64-65), representa 
uma organização sem fins lucrativos ou grupo social. 
Individual: A fonte individual representa a si mesma. Pode ser uma pessoa comum, uma 
personalidade política, cultural, artística ou um profissional liberal, desde que não fale por uma 
organização ou grupo social. (CHAPARRO, 2009). 
Testemunhal: Uma pessoa qualquer que desempenha o papel de “portadora da verdade”, desde que 
relate exatamente o ocorrido, pode ser alguma experiência também. As fontes testemunhais são 
muitas vezes os “personagens” de algumas matérias.  
Especializada: Para Sponholz (2008) trata-se de pessoa de notório saber específico (especialista, 
perito, intelectual) ou organização detentora de um conhecimento reconhecido. Normalmente está 
relacionada a uma profissão ou área de atuação. 

Categoria Grupo Ação Crédito Qualificação

Primária Institucional Proativa Identificada Confiável

Secundária Individual Ativa N ã o 
identificada 

Fidedigna

Testemunhal Passiva Duvidosa

Especializada Reativa

Referência
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Referência: A fonte de referência aplica-se à bibliografia, documento ou mídia que o jornalista 
consulta. Trata-se de um referencial que fundamenta os conteúdos jornalísticos e recheia a narrativa, 
agregando razões e ideias, conforme indica Chaparro (2009). 
Proativa: Conforme verifica Santos (1997), as fontes que agem de forma proativa estão 
permanentemente disponíveis aos jornalistas e fornecem informações sobre seus eventos com 
antecedência e de acordo com os critérios de noticiabilidade, buscando a ascendência ao meio 
jornalístico, para garantir notoriedade e reconhecimento, tendo em vista a divulgação contínua de 
seus fatos e interesses. 
Ativa: As fontes ativas “criam” canais de rotina (entrevistas exclusivas ou coletivas, releases 
frequentes, sala de imprensa no site da organização etc.) e material de apoio à produção de notícias, 
para facilitar e agilizar o trabalho dos jornalistas. (GANS apud SCHMITZ, 2017).  Utiliza a mídia 
para defender os seus interesses. 
Passiva: As fontes passivas são as referências (bibliografia, documento, mídia), disponíveis à 
consulta de jornalistas. Grupos e pessoas também podem ter atitudes passivas quando consultadas 
por repórteres, fornecendo estritamente as informações solicitadas (PINTO, 2000: 279). 
Reativa: Quando a fonte reativa limita-se a dizer “nada a declarar”, geralmente tem mais a 
esconder, do que a declarar. A sua posição inerte pode-se alterar, agindo de outras formas, por 
exemplo, ter sido passiva no passado e tornar-se proativa no futuro, embora sua estratégia seja 
essencialmente preventiva e defensiva (MCNAIR apud SCHMITZ, 2017) 
Identificada: Classificamos neste trabalho como identificada, toda fonte aparente no texto 
jornalístico, com no mínimo, nome verdadeiro. 
Não identificada: Classificamos como não identificada neste trabalho, as fontes ocultas e aquelas 
que possuem nome fictício.  
Confiável: As fontes confiáveis foram aquelas de acesso ao jornalista. Como por exemplo, as que 
ele mesmo teve a oportunidade de entrevistar para a matéria e que são consideradas especialistas no 
assunto que tratam.  
Fidedigna: Como fidedigna foram classificadas as fontes de referência, por serem de alta 
confiabilidade, porém muitas vezes vem através de documentos prontos, sem que o jornalista tenha 
acesso direto às informações. 
Duvidosa: Classificamos como fonte duvidosa neste trabalho, aquelas que não são especializadas e 
nem de referência, são apenas pessoas contanto o seu relato, o seu testemunho.  

3. DADOS OBSERVADOS

O primeiro critério observado foi quanto ao grupo a que pertencem as fontes. A frequência 
ficou descrita no quadro 2. 

Grupo Número

Testemunhal 32 - 26

Especializada 25 - 17

Referência 22 - 15
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QUADRO 2 – ANÁLISE DE FONTES QUANTO AO GRUPO 
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA 

As fontes testemunhais foram as mais frequentes nas duas edições da revista analisada, mas 
se somadas às especializadas e as referência, que são as pessoas e instituições autorizadas a falar 
sobre determinado assunto científico, a revista Crescer cumpre a função de divulgação científica, 
pois o índice seria 32 da edição de janeiro e 47 da edição de março, superior a todos os demais 
grupos. 

QUADRO 3 – FONTES QUANTO A AÇÃO 
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA 

Nas duas revistas analisadas há uma predominância de fontes que apresentam ação de 
passividade. As fontes de referência e as fontes testemunhais foram classificadas desta maneira, 
uma por ser proveniente de documentos divulgados pela mídia (pesquisas) e a outra por serem 
testemunhas que apenas respondem as perguntas do jornalista sem interesse de divulgação, pois não 
são fontes especializadas ou querem divulgar o seu trabalho através do trabalho jornalístico. Em 
segundo lugar, apareceram as fontes proativas, em que foram classificadas as fontes especializadas 
e em terceiro uma fonte ativa institucional.  

QUADRO 4 – FONTES QUANTO À QUALIFICAÇÃO 
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA 

Quanto ao crédito, há 29 fontes que não foram identificadas na edição de janeiro e duas na 
edição de março. As demais são aparentes. 

Oculta 2 - 32

Institucional 1

Individual 1 - 1

Fontes Ativa Proativa Passiva

Total 1 43 96

Fontes Duvidosa Confiável Fidedigna

Total 31 43 67
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FONTE: ELABORADO PELA AUTORA 

Quanto ao crédito, há 29 fontes que não foram identificadas na edição de janeiro e duas na 
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FIGURAS 1 E 2 – EDIÇÕES ANALISADAS 
FONTE: REPRODUÇÃO DAS CAPAS POR FOTODIGITALIZAÇÃO 
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positivas e ricas no desenvolvimento das reportagens, pois divulgam informações de experiências 
enviadas pelos próprios pais ou responsáveis que podem servir como auxílio para os demais.  

Outro fator relevante é o que diz Fabíola de Oliveira (2002) sobre jornalismo científico e 
que pode ser claramente identificado na revista. Existe pouco espaço para pesquisa científica no 
Brasil e para a formação de novos jornalistas científicos. Ela diz que ainda hoje, a maioria das 
pesquisas que temos acesso, são como no início do jornalismo científico no país, provenientes de 
pesquisas realizadas nos Estados Unidos ou na Europa. Nas duas edições da revista Crescer 
analisadas, só foram identificadas duas pesquisas feitas no país, todas as outras, são resultados de 
estudos no exterior. Sobre a pluralidade de depoimentos, pode-se ressaltar outro aspecto escrito pela 
autora:  

No entanto, o Jornalismo Científico brasileiro cai, muitas vezes, no denuncismo e no 
alarmismo sem fundamento e é incapaz de análises, intepretações e exposição de 
contrapontos “ (tão necessários ao bom jornalismo), como de resto já é corrente na prática 
do jornalismo econômico e político”.(OLIVEIRA, 2002, pág. 39) 

As reportagens da revista Crescer são informativas e inspiram credibilidade, mas em muitas 
delas, não existe contraponto, trata-se de divulgação e aprofundamento sobre o tema da matéria. 
Talvez, um dos motivos, possa ser o que está nas palavras de Oliveira acima, que no jornalismo 
científico brasileiro, essa prática ainda não é recorrente. Pode ser uma falha dos jornalistas e das 
próprias mídias que precisa ser contornada. 

Quanto às fontes, ainda é importante ressaltar que a revista obedece aos critérios 
estabelecidos pelos autores estudados sobre Jornalismo Científico. Mesmo explorando pesquisas de 
outros países, eles na maioria das vezes procuram fontes especializadas do Brasil para 
complementar como fontes secundárias em suas reportagens. Contudo, é uma revista com 
autoridade e ainda pode ser considerada como uma das melhores opções para quem busca 
informações sobre desenvolvimento infantil.  
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ESPETACULARIZAÇÃO DO TELEJORNALISMO: A APROXIMAÇÃO E OS LIMITES 
ENTRE A INFORMAÇÃO E O ENTRETENIMENTO NO FANTÁSTICO 1 
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Laura Seligman3 

RESUMO 

Esta pesquisa analisou as características de edição e condução do conteúdo que pode 
representar espetacularização na revista eletrônica Fantástico, exibida semanalmente pela Rede 
Globo aos domingos. O programa é televisionado pela emissora desde 1973. Como método, foi 
utilizada a Análise de Conteúdo segundo Bardin (2011). Pressupôs-se que recursos como 
enquadramentos, textos melodramáticos e trilhas sonoras podem levar o conteúdo do programa ao 
que Debord (2003) chamou de Sociedade do Espetáculo. Os resultados mostraram que mesmo com 
a fama de jornalismo sério exibida pela Rede Globo de Televisão, o estigma de programa 
sensacionalista não está ligado ao Fantástico, apesar de, em nossas análises, exibir características 
que podem considerá-lo dessa forma. Programas de telejornalismo que tradicionalmente exibem 
reportagens ligadas à violência trazem clara a intenção de gerar o tipo de impacto que os programas 
ditos popularescos têm sobre a audiência. Em nossas análises, os domingos à noite com produções 
elaboradas, alta qualidade técnica e jornalistas quase celebridades trazem as mesmas características 
que fazem os ditos sensacionalistas serem tão criticados. 

Palavras-chave: Telejornalismo; Entretenimento; Espetáculo; Melodrama; Mídia Educação. 

1. INTRODUÇÃO

As críticas em relação à espetacularização do conteúdo midiático, de uma forma geral, é 
uma constante. Presente em 99% dos lares brasileiros segundo a Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão - ABERT, a televisão é ainda o meio de comunicação mais poderoso. O 
próprio fenômeno da TV aberta brasileira comprova a afirmação. O índice de 99% para uma 
população que ultrapassa os 200 milhões e que dispõe de poucos recursos para o entretenimento faz 
dela, a televisão, objeto de desejo de quem produz, de quem detém direitos de emissão do sinal ou 
mesmo de quem deseja se beneficiar de instantes de glória – ainda que momentâneos – como as 
neocelebridades. 

Esse poder se multiplica ainda mais quando um mesmo programa permanece no ar há mais 
de 40 anos na emissora de maior audiência no Brasil. O Fantástico funciona como uma marca para 
o marketing e a publicidade – consolidado como nome exemplo de boa qualidade na produção
televisiva, essa marca já se reposicionou diversas vezes no sentido de ampliar ou garantir audiência
em diversos cenários ao longo dessas décadas vividas.
Sua programação inclui jornalismo e entretenimento, informação e arte, muitas vezes misturando
essas categorias. Pergunta-se, aqui, se o público está apto a compreender esses códigos e seus
significados, ou seja, alfabetizados midiaticamente para diferenciar um conteúdo do outro. Nossas

1  Trabalho inscrito para o GT Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Graduando em Jornalismo – Univali/SC mmelotsf@gmail.com. 
3  Doutora em Comunicação – Univali/SC seligman@univali.br. 
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indagações ainda passam pela necessidade (ou não) de fazer essa diferença.  
Exibido pela primeira vez em 1973, o Fantástico foi idealizado por José Bonifácio de Oliveira, 
conhecido popularmente por Boni, que era na época o diretor de operações da Rede Globo. O 
programa, como afirma o criador, foi a primeira revista eletrônica da televisão brasileira. Desde o 
início de sua concepção, o objetivo foi apresentar um produto que unisse jornalismo e 
entretenimento, um espetáculo para quem assistisse. Antes de completar um ano de existência, a 
produção já era transmitida parcialmente em cores. A primeira exibição em cores aconteceu em 28 
de abril de 1974, mas devido às dificuldades técnicas, parte dos quadros e reportagens continuavam 
sendo transmitidos em preto e branco.  

Como conteúdo, a ideia era de que o Fantástico tivesse prestação de serviços, reportagens 
investigativas, ciência, comédia e ficção. A relevância do programa perante o público e a história da 
televisão brasileira pode ser destacada em momentos como a edição do dia 2 de setembro de 2007, 
quando uma reportagem feita pela jornalista e apresentadora Glória Maria deu início à transmissão 
em alta definição da TV aberta no Brasil. Junto com o cinegrafista Lúcio Rodrigues, ela mostrou 
uma festa típica da cultura dos índios Kamaiurás, no Alto Xingu. Toda a programação da Rede 
Globo só passaria a ser exibida totalmente em HDTV a partir do dia 2 de dezembro de 2013. Outro 
fator que destaca a relevância do Fantástico é a forma como serviu de inspiração para outros 
programas. Domingo Espetacular, a revista eletrônica exibida desde 18 de abril de 2004 pela 
Record TV, é apenas um dos exemplos. Contudo, a influência não ficou apenas em território 
brasileiro. Segundo o site Memória Globo, produções da Itália e da Espanha buscaram referências 
no Fantástico, há inclusive um registro de plágio pela emissora RAI da Itália, com um programa 
criado em 1979.  

Quanto à audiência, o Show da Vida é um líder nas noites de domingo desde a primeira 
edição transmitida em 1973. Porém, dados do Kantar Ibope Media, que contabiliza a audiência na 
televisão aberta brasileira, mostram uma queda ano após ano entre 2004 e 2012. Em 2003, por 
exemplo, a média anual do Fantástico foi de 36,3 pontos, em contrapartida o programa marcou 20,1 
pontos em 2012. Isso mostra uma queda superior a 10 pontos percentuais em menos de 10 anos. 
Cada ponto equivale a 63.113 telespectadores na área metropolitana de São Paulo. Tal tendência na 
diminuição do público continuou até 2016, ano em que o programa fechou com 19 pontos 
percentuais. Já em 2017, a produção aumentou os índices de audiência, pelo menos até o mês de 
março. Nos primeiros três meses do ano, houve um crescimento de 20% no Ibope, a média está em 
22,6 pontos. No âmbito do share, que é a porcentagem de televisores ligados na emissora, houve 
ampliação de 30,4% para 34%. No último ano, passou-se a investir mais em jornalismo 
investigativo no Fantástico, com boa parte sendo material exclusivo.  

Um hábito antigo do programa está mais presente nas edições atuais, o de aprofundar os 
principais fatos que marcaram a semana. As reportagens especiais aprofundam o assunto dos 
telejornais diários e utilizam mais recursos de edição, como enquadramentos de câmera 
diferenciados, trilhas sonoras mais presentes, narrações mais coloquiais e ampliação de recursos 
gráficos. As estratégias usadas em questão geram discussões no meio acadêmico, principalmente 
porque tornou-se mais difícil diferenciar informação de entretenimento.  

Com a ampliação do número de pessoas que usam a internet para se informar, manter o 
público consumidor atento às notícias se tornou um desafio a mais para os veículos de comunicação 
tradicionais. No telejornalismo, por exemplo, os recursos de edição são um caminho para a 
diferenciação e inovação do produto jornalístico. No entanto, os conceitos de jornalismo e 
entretenimento podem se misturar. Por isso surgem os questionamentos. Quais são as características 
de espetacularização utilizadas na edição de telejornalismo? Como essas técnicas de edição 
diferenciam o entretenimento do jornalismo? Há um limite? Há comprometimento ético nessas 
técnicas utilizadas? 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar possíveis técnicas de espetacularização 
utilizadas na edição da revista eletrônica Fantástico, da Rede Globo. Além de contabilizar os 
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sendo transmitidos em preto e branco.  

Como conteúdo, a ideia era de que o Fantástico tivesse prestação de serviços, reportagens 
investigativas, ciência, comédia e ficção. A relevância do programa perante o público e a história da 
televisão brasileira pode ser destacada em momentos como a edição do dia 2 de setembro de 2007, 
quando uma reportagem feita pela jornalista e apresentadora Glória Maria deu início à transmissão 
em alta definição da TV aberta no Brasil. Junto com o cinegrafista Lúcio Rodrigues, ela mostrou 
uma festa típica da cultura dos índios Kamaiurás, no Alto Xingu. Toda a programação da Rede 
Globo só passaria a ser exibida totalmente em HDTV a partir do dia 2 de dezembro de 2013. Outro 
fator que destaca a relevância do Fantástico é a forma como serviu de inspiração para outros 
programas. Domingo Espetacular, a revista eletrônica exibida desde 18 de abril de 2004 pela 
Record TV, é apenas um dos exemplos. Contudo, a influência não ficou apenas em território 
brasileiro. Segundo o site Memória Globo, produções da Itália e da Espanha buscaram referências 
no Fantástico, há inclusive um registro de plágio pela emissora RAI da Itália, com um programa 
criado em 1979.  

Quanto à audiência, o Show da Vida é um líder nas noites de domingo desde a primeira 
edição transmitida em 1973. Porém, dados do Kantar Ibope Media, que contabiliza a audiência na 
televisão aberta brasileira, mostram uma queda ano após ano entre 2004 e 2012. Em 2003, por 
exemplo, a média anual do Fantástico foi de 36,3 pontos, em contrapartida o programa marcou 20,1 
pontos em 2012. Isso mostra uma queda superior a 10 pontos percentuais em menos de 10 anos. 
Cada ponto equivale a 63.113 telespectadores na área metropolitana de São Paulo. Tal tendência na 
diminuição do público continuou até 2016, ano em que o programa fechou com 19 pontos 
percentuais. Já em 2017, a produção aumentou os índices de audiência, pelo menos até o mês de 
março. Nos primeiros três meses do ano, houve um crescimento de 20% no Ibope, a média está em 
22,6 pontos. No âmbito do share, que é a porcentagem de televisores ligados na emissora, houve 
ampliação de 30,4% para 34%. No último ano, passou-se a investir mais em jornalismo 
investigativo no Fantástico, com boa parte sendo material exclusivo.  

Um hábito antigo do programa está mais presente nas edições atuais, o de aprofundar os 
principais fatos que marcaram a semana. As reportagens especiais aprofundam o assunto dos 
telejornais diários e utilizam mais recursos de edição, como enquadramentos de câmera 
diferenciados, trilhas sonoras mais presentes, narrações mais coloquiais e ampliação de recursos 
gráficos. As estratégias usadas em questão geram discussões no meio acadêmico, principalmente 
porque tornou-se mais difícil diferenciar informação de entretenimento.  

Com a ampliação do número de pessoas que usam a internet para se informar, manter o 
público consumidor atento às notícias se tornou um desafio a mais para os veículos de comunicação 
tradicionais. No telejornalismo, por exemplo, os recursos de edição são um caminho para a 
diferenciação e inovação do produto jornalístico. No entanto, os conceitos de jornalismo e 
entretenimento podem se misturar. Por isso surgem os questionamentos. Quais são as características 
de espetacularização utilizadas na edição de telejornalismo? Como essas técnicas de edição 
diferenciam o entretenimento do jornalismo? Há um limite? Há comprometimento ético nessas 
técnicas utilizadas? 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar possíveis técnicas de espetacularização 
utilizadas na edição da revista eletrônica Fantástico, da Rede Globo. Além de contabilizar os 

percentuais de jornalismo e entretenimento nos programas analisados, identificar peças híbridas 
dessas duas categorias, enumerar recursos e técnicas utilizados nesse conteúdo e correlacionar os 
recursos utilizados ao contexto do conteúdo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ESPETÁCULO MIDIÁTICO 

Muito antes da popularização da internet e do embate mercadológico na concorrência por 
anunciantes, a televisão, mais especificamente o jornalismo televisivo, já era questionado em 
relação ao limite entre informação e entretenimento. Os questionamentos sobre as barreiras éticas 
da prática jornalística são constantes. Hoje em dia observa-se com frequência uma maior 
simplificação da linguagem, as palavras escolhidas para compor o texto estão mais próximas do 
vocabulário usado no cotidiano. Enquadramentos e composições de câmera ganham influências 
cinematográficas e trilhas sonoras são aplicadas para sugerir emoções ao telespectador. Para Debord 
(2003), o espetáculo proporciona queda na qualidade dos conteúdos midiáticos, como as notícias.  

A perda da qualidade – tão evidente em todos os níveis de linguagem – dos objetos que 
louva e das condutas que regula, não faz outra coisa senão traduzir as características 
fundamentais da produção real, que repudiam a realidade: a forma-mercadoria é de uma 
ponta a outra a igualdade consigo mesma, a categoria do quantitativo. É o quantitativo que 
ela desenvolve, e ela não pode se desenvolver senão nele. (DEBORD, 2003, p.29).  

Sob a perspectiva de Debord, para Coan (2011, p.22) “o importante é o revestimento estético 
da mercadoria e a sedução do discurso a fim de estabelecer um liame mais afetivo que racional”. A 
estratégia em questão é usada para aproximar o público das reportagens do telejornalismo, em 
alguns casos até transformando o repórter em personagem. Há uma teatralização na narrativa das 
produções. Nas palavras de Coan (ibidem), se transforma a “mercadoria de necessidade”, que é a 
notícia como prestação de serviço, em “mercadoria de desejo”. Os veículos de comunicação, apesar 
de realizar prestação de serviço, também são empresas. Sendo assim, usam este argumento para 
apoiar as estratégias de espetacularização da informação.  
Essas estratégias podem ser usadas como chamariz de publicidade em um âmbito de queda de 
faturamento dos veículos tradicionais, como é o caso da Rede Globo. A maior emissora televisiva 
do Brasil teve lucro líquido R$ 1,954 bilhão em 2016, o que equivale a R$ 1,1 bilhão a menos do 
lucro obtido em 2015 (MEIO E MENSAGEM, 2016, online).  

Fora a mudança na estrutura em que a notícia é apresentada, também existe a problemática 
sobre conteúdos pagos. Sem o aviso prévio de informe publicitário, reportagens produzidas 
mediante pagamento de empresas se misturam em meio às notícias de interesse público e social. 
Segundo Ramonet (1999), nesse meio há jornalistas coniventes com a situação, que cedem aos 
embates morais, e há os defensores da ética profissional, defensores dos valores tradicionais no 
Jornalismo.  

Por outro lado, os jornalistas se preocupam com influências e pressões exercidas sobre o 
conteúdo da informação, em particular com a publicidade e os anunciantes: "Buscando 
novos meios de aumentar seu público e sua renda− escreve David Shaw, jornalista do Los 
Angeles Times − e sob a pressão constante dos gerentes preocupados com seus benefícios, 
os jornais abaixam ou suprimem o "muro" (the wall), palavra que designa a separação 
tradicional entre redação e publicidade" (RAMONET, 1999, online). 

Marcondes Filho também coloca em perspectiva os desejos do público. Na concepção do 
autor, não é a mídia quem simplesmente escolhe o que será consumido pelos telespectadores, não é 
ela quem angula os fatos de modo a manipular a população. Para ele, são os próprios consumidores 
que criam as demandas de consumo. Se o telejornalismo ganha proximidade com o entretenimento 
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é porque o modelo antigo de se noticiar pela televisão não provoca o mesmo nível de interesse do 
que antes. “Através do sucesso de certos programas, por exemplo, é que se conhece um pouco mais 
a natureza dos receptores e suas necessidades”. (MARCONDES FILHO, 1998, p.82) 
A preocupação em encontrar o que é desejado pelo público vem justamente da premissa do retorno 
publicitário. Quanto mais audiência um telejornal possui dentro do público alvo objetivado, mais 
será cobrado pelos espaços publicitários. Tal lógica proporciona maior margem de lucro para os 
detentores das empresas de comunicação, no caso do telejornalismo, os detentores das concessões 
de sinal aberto. “O fenômeno do espetáculo e a sociedade que o produz deve encontrar na economia 
sua origem. É daí, da identificação do princípio e de sua lógica que o fenômeno do espetáculo deve 
e pode ser explicado em sua totalidade”. (TOLEDO, 2017, p. 8). 

2.2 JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO 

Academicamente, o híbrido entre jornalismo e entretenimento pode ganhar a nomenclatura 
de infotenimento. É isso que Doyle Torres (2011) sustenta ao instigar sobre a montagem cênica 
adquirida por algumas notícias televisivas. Na visão da autora “é compreensível que linguagens e 
estratégias cinematográficas sejam utilizadas nas narrativas televisionadas, pois a forma de filme 
enfatizada pelos diferentes modos de enquadramento, [...] destaca o curioso, o insólito e o 
impressionante”. Nesse contexto, a informação perde espaço e atenção em detrimento das 
objetivações que tornam à reportagem de televisão um verdadeiro espetáculo para quem assiste. 
Portanto, essa pesquisa pretende enumerar, categorizar e analisar as técnicas de espetacularização 
da notícia no telejornalismo, além de perceber como essas estratégias modificam o limite entre 
informação e entretenimento na prática jornalística.  

2.3 O MELODRAMA NO JORNALISMO 

A origem do melodrama está na metade do século XVIII como sinônimo de ópera popular, 
versando sobre temas geralmente ligados a amores proibidos e mortes. O gênero emerge na 
sociedade britânica do século seguinte entre todas as classes sociais, invadindo a linguagem da 
política, da economia e dos discursos sociais. 

O melodrama veio expressar a dessacralização da sociedade moderna saída da Revolução 
Francesa. O entendimento histórico e político desse fenómeno expressivo e do seu imenso 
sucesso passa por o reconhecer como substituto da compreensão religiosa tradicional sobre 
a vida, em ruínas com o caos da modernidade [...] (PONTE, 2005, p. 63) 

O melodrama trazia (e ainda traz) uma espécie de representação metafórica  dos conflitos 
sociais. Gripsurd (1992, pp 88-89) sustenta que a estética do melodrama “apresenta o mundo como 
se fosse governado por valores e forças morais e emocionais”. O autor afirma que em mundo 
caótico, essas estruturas narrativas representam uma garantia de que, por baixo do caos, há ordem. 
Nos meios jornalísticos atuais, o melodrama traz novas figuras além do quadrilátero descrito por 
Martín-Barbero (herói, heroína, vilão, bufão). Desta vez, as personagens se assemelham com o 
cidadão comum, com a audiência. As notícias com vítimas, por exemplo, são apresentadas como 
pessoas boas e suas histórias devem resultar em lágrimas.  

A cumplicidade com o novo público popular e o tipo de demarcação cultural que ela traça 
são as chaves que nos permitem situar o melodrama no vértice mesmo do processo que leva 
do popular ao massivo: lugar de chegada de uma memória narrativa e gestual e lugar de 
emergência de uma cena de massa, isto é, onde o popular começa a ser objeto de um 
apagamento das fronteiras, deslanchado com a constituição de um discurso homogêneo e 
uma imagem unificada do popular, primeira figura da massa. (MARTÍN-BARBERO, 2001, 
p. 171)
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Nos meios massivos eletrônicos, não só a linguagem textual e gestual, mas os demais recursos 
(cenário, luz, planos, enquadramentos, trilha sonora etc) compõem esse cenário melodramático. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa passou pelos seguintes procedimentos metodológicos:
a) Gravação e análise semana a semana do programa Fantástico como um todo (edição inteira)
durante um mês (junho de 2017), completando quatro edições;
b) Decupagem das técnicas utilizadas e seu enquadramento como categorias de análise);
c) Traçar comparativo entre o panorama analisado e os conceitos referidos no referencial teórico;
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Por essas características descritas, esta pesquisa configura-se como de abordagem quali-
quantitativa, pois os dados foram abordados estatisticamente e ainda analisados em seu contexto. 
Pode-se afirmar ainda que se trata de pesquisa aplicada, analítica, que utiliza as técnicas da Análise 
de Conteúdo segundo Bardin (2011). Para a autora, “Por detrás do discurso aparente geralmente 
simbólico e polissémico esconde-se um sentido que convém desvendar” (BARDIN, 2011, p.13).  
Ela recomenda que os procedimentos passem pelas seguintes fases: organização (pré-análise), 
codificação, categorização e as inferências, ou descobertas a que se chegam com essas análises. 

3.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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Por essas características descritas, esta pesquisa configura-se como de abordagem quali-
quantitativa, pois os dados foram abordados estatisticamente e ainda analisados em seu contexto. 
Pode-se afirmar ainda que se trata de pesquisa aplicada, analítica, que utiliza as técnicas da Análise 
de Conteúdo segundo Bardin (2011). Para a autora, “Por detrás do discurso aparente geralmente 
simbólico e polissémico esconde-se um sentido que convém desvendar” (BARDIN, 2011, p.13).  
Ela recomenda que os procedimentos passem pelas seguintes fases: organização (pré-análise), 
codificação, categorização e as inferências, ou descobertas a que se chegam com essas análises. 

3.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

No ar desde 05 de agosto de 1973, o Fantástico tem seis blocos e duas horas de duração em 
média. É transmitido com partes ao vivo e outras produções gravadas, sempre aos domingos à noite. 
Ao longo de sua história, já mudou de horário por diversas vezes. Hoje vai ao ar às 20h45min, 
podendo atrasar até as 21 horas. Segundo o site da emissora , o programa é  

um painel dinâmico do que é produzido em uma emissora de televisão: jornalismo, 
prestação de serviços, humor, dramaturgia, documentários, música, reportagens 
investigativas, denúncia, ciência, além de um espaço para a experimentação de novas 
linguagens e formatos (MEMÓRIA GLOBO, 2017, online). 

Autodefinido como “revista eletrônica de variedades”, o Fantástico mistura conteúdos no 
sentido de conquistar uma fatia de público considerável. Hoje é apresentado por Tadeu Schmidt e 
Poliana Abritta, ele vindo da cobertura de esporte e ela do jornalismo geral. A direção é de Luiz 
Nascimento. 

4. ANÁLISE | DADOS DA COLETA DO FANTÁSTICO

O programa Fantástico da Rede Globo foi analisado no período entre os dias 4 e 25 de 
junho. No total foram quatro edições, com 2 horas e 20 minutos cada, contando os intervalos 
comerciais. Neste período, a revista eletrônica totalizou 80 unidades de conteúdo, entre reportagens, 
entrevistas, apresentações musicais e participações ao vivo de repórteres, principalmente de 
correspondentes internacionais. Para saber se o conteúdo apresentado pelo programa possui 
características de espetacularização, conforme as teorias apresentadas por Debord (2003), foram 
estabelecidas categorias que demonstram essas características. São elas imagem, texto e formato, 
áudio e fontes. 

4.1 CATEGORIAS 

Na categoria imagem, as subcategorias que denotam espetacularização da informação são 
plano close up, plano detalhe, zoom in e tomadas em 360º. A divisão texto e formato é subdividida 
em texto melodramático, adjetivação, dramatização e repórter participativo. Em áudio, as 
subcategorias são tom melodramático e trilha sonora emotiva ou de ação. Já nos tipos de fontes, é o 
uso de personagens e testemunhas que podem demonstrar espetacularização. Cada uma das 
unidades de conteúdo foi analisada separadamente para, então, se enquadrar ou não às 
características pré-estabelecidas.  

4.1.1 Fontes 

Dentre as 80 unidades encontradas no período observado, 62 apresentam testemunhas, ou 
seja, entrevistados que vivenciaram o assunto abordado na reportagem. Esse tipo de fonte 
geralmente está ligado à emoção. Um relato de alguém que estava presente no momento de 
determinado acontecimento pode tornar a informação mais credível. Um exemplo claro dessa 
característica é a reportagem sobre um policial que fez o parto de uma mulher dentro de um carro 
(exibição: 04/06/17). O VT se apoia totalmente no potencial dos relatos das testemunhas, tanto da 
mãe quanto do policial, peças principais da história. Sem eles, o conteúdo teria um tom menos 
espetacular e, talvez, menos atrativo para o público. Até porque, o poder de persuasão, neste caso 
específico, se encontra na emoção do fato; 54 usam personagens para exemplificar as informações. 
O artifício em questão serve para aproximar telespectador e a história, uma vez que existe a 
possibilidade de identificação. É o caso do VT sobre o prejuízo que os canudos de plástico causam à 
natureza (04/06/2017). A reportagem usa dados científicos para mostrar quais são as consequências 
desse objeto de plástico no meio ambiente. Para tornar o assunto mais fácil, a matéria usa como 
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unidades de conteúdo foi analisada separadamente para, então, se enquadrar ou não às 
características pré-estabelecidas.  
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Dentre as 80 unidades encontradas no período observado, 62 apresentam testemunhas, ou 
seja, entrevistados que vivenciaram o assunto abordado na reportagem. Esse tipo de fonte 
geralmente está ligado à emoção. Um relato de alguém que estava presente no momento de 
determinado acontecimento pode tornar a informação mais credível. Um exemplo claro dessa 
característica é a reportagem sobre um policial que fez o parto de uma mulher dentro de um carro 
(exibição: 04/06/17). O VT se apoia totalmente no potencial dos relatos das testemunhas, tanto da 
mãe quanto do policial, peças principais da história. Sem eles, o conteúdo teria um tom menos 
espetacular e, talvez, menos atrativo para o público. Até porque, o poder de persuasão, neste caso 
específico, se encontra na emoção do fato; 54 usam personagens para exemplificar as informações. 
O artifício em questão serve para aproximar telespectador e a história, uma vez que existe a 
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natureza (04/06/2017). A reportagem usa dados científicos para mostrar quais são as consequências 
desse objeto de plástico no meio ambiente. Para tornar o assunto mais fácil, a matéria usa como 

gancho a história de um homem, em específico, que usa vários canudos durante o dia. A partir daí, 
os dados científicos começam a ser narrados e a reportagem ganha desenvolvimento. Isso faz um 
assunto burocrático ser menos enfadonho e entendido com facilidade. O uso de personagens é uma 
excelente opção para reportagens que tem como objetivo exemplificar dados e, como 
demonstramos, nem sempre configura uma intenção sensacionalista.   
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QUADRO 5 – NÚMERO DE CONTEÚDOS ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS DE FONTES 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

4.1.2 Áudio 

Das unidades analisadas, 59 delas usam trilha sonora emotiva ou de ação para causar 
sensações no espectador. É o exemplo da reportagem sobre um adolescente de 15 anos que teve a 
testa tatuada após tentar roubar uma bicicleta, em São Paulo (exibição: 18/06/17). Usou-se trilha 
sonora lenta e dramática para causar comoção em quem assistisse ao material. Na perspectiva de 
uma reportagem sobre crime, a trilha dá movimento ao fato e instiga o telespectador a saber mais, 
assim como faz a ficção; 52 têm narrações com tom melodramático, que dão teatralidade ao texto. 
Como a reportagem de uma mulher que tinha o sonho de casar como princesa (exibição: 18/06/17). 
A narração trouxe um tom lúdico à história e tratou os entrevistados como personagens da ficção. O 
tom melodramático pode tornar uma notícia piegas ao explorar em exagero a emoção e deixar as 
informações em segundo plano – foi difícil enquadrar esta unidade em qualquer critério realmente 
jornalístico. Em outra perspectiva, ele pode provocar o senso de que estamos assistindo a uma obra 
ficcional e não jornalística, ao colocar os envolvidos como heróis e vilões.  

Áudio 
Tom 
melodramático 

Trilha 
emotiva 
ou de 
ação 

52 59 
QUADRO 6 – NÚMERO DE CONTEÚDOS ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS DE ÁUDIO 
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4.1.3 Texto e formatos 

Mais da metade, 44 dos conteúdos, torna o jornalista integrante da reportagem. Essa 
característica de espetacularização pode ser encontrada em todos os episódios da série “Fant 360º”. 
Nesse caso específico, a principal a atração dos VT são as próprias repórteres, que exploram os 
locais e narram as experiências vividas. Com isso, há a possibilidade de a informação perder 
importância, uma vez que o repórter torna-se o centro das atenções do VT. Esse recurso também faz 
parte das reportagens investigativas, quando o repórter não só noticia o fato, como também é 
responsável pelos desdobramentos; 29 dos 80 conteúdos têm dramatização, ou seja, quando há 
algum tipo de atuação ou características ficcionais explícitas. Um exemplo claro é a série “Segredos 
de Justiça”, que encena os relatos de uma juíza. Em cada episódio, uma história diferente é 
dramatizada. Contudo, o artifício usado para atrair audiência é a série ser estrelada pela atriz Glória 
Pires, e não por ser baseada em fatos reais; 38 unidades mostram adjetivação do texto, uma 
característica que não está ligada ao jornalismo noticioso. É o exemplo do VT sobre os aplicativos 
de relacionamentos, como Tinder e Happn (exibição: 11/06/17). Boa parte do vídeo dedica-se a 
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4.1.3 Texto e formatos 

Mais da metade, 44 dos conteúdos, torna o jornalista integrante da reportagem. Essa 
característica de espetacularização pode ser encontrada em todos os episódios da série “Fant 360º”. 
Nesse caso específico, a principal a atração dos VT são as próprias repórteres, que exploram os 
locais e narram as experiências vividas. Com isso, há a possibilidade de a informação perder 
importância, uma vez que o repórter torna-se o centro das atenções do VT. Esse recurso também faz 
parte das reportagens investigativas, quando o repórter não só noticia o fato, como também é 
responsável pelos desdobramentos; 29 dos 80 conteúdos têm dramatização, ou seja, quando há 
algum tipo de atuação ou características ficcionais explícitas. Um exemplo claro é a série “Segredos 
de Justiça”, que encena os relatos de uma juíza. Em cada episódio, uma história diferente é 
dramatizada. Contudo, o artifício usado para atrair audiência é a série ser estrelada pela atriz Glória 
Pires, e não por ser baseada em fatos reais; 38 unidades mostram adjetivação do texto, uma 
característica que não está ligada ao jornalismo noticioso. É o exemplo do VT sobre os aplicativos 
de relacionamentos, como Tinder e Happn (exibição: 11/06/17). Boa parte do vídeo dedica-se a 

falar sobre as qualidades dos personagens utilizados. Vale lembrar que enumerar qualidades e 
defeitos pode tornar o material tendencioso; De todo o material coletado, só 17 contém texto 
humorístico. É o caso do quadro esportivo, quando o apresentador Tadeu Schmidt conta com a 
presença de fantoches de cavalos para comentar a rodada de jogos do Campeonato Brasileiro, é o 
momento de maior descontração do programa. Aqui o humor é mais evidente do que a informação, 
explorando piadas e trocadilhos envolvendo o esporte; Ao contrário do humor, o texto 
melodramático tem presença marcante: 54 dos 80 conteúdos foram classificados com essa 
característica. A reportagem sobre diferença de preços nos ingressos de balada entre homens e 
mulheres exemplifica isso (exibição: 25/06/17). Apesar de mostrar um tema jornalístico, a 
abordagem apela para o humor, para a dramatização e para o melodrama, apoiando-se no popular. 
Essa mesma característica é encontrada com frequência em matérias dedicadas a contar momentos 
de superação ou histórias emotivas, como pessoas que perderam algum parente ou amigo, ou ainda, 
portadores de doenças graves.  
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QUADRO 7 – NÚMERO DE CONTEÚDOS ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS DE TEXTO E FORMATOS 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

4.1.4 Imagem 

No campo da imagem, as únicas reportagens que usaram câmeras 360º foram as da série 
“Fant 360º”, totalizando três no período analisado. Jornalisticamente, o recurso não agrega ao 
conteúdo, aproximando-se mais do entretenimento; O contrário acontece no plano close up, que é 
quando o enquadramento é fechado, e no zoom in, momento que a imagem está aberta e a câmera 
fecha o enquadramento, apenas usando o recurso zoom da lente. O primeiro apareceu 55 vezes e o 
segundo, 59. Ambas as características estão presentes na reportagem sobre as consequências e 
mortes do grande incêndio em Portugal (25/06/17). A primeira é utilizada para dar mais emoção à 
cena, principalmente quando o entrevistado é uma testemunha. Busca explorar as feições e reações 
da fonte. A segunda serve pra dar mais movimento às cenas e também focar nas emoções dos 
entrevistados; Apesar de ter função semelhante, o plano detalhe esteve menos presente. O artifício 
foi usado em metade dos 80 conteúdos. Além de provocar sensações no telespectador por mostrar 
de perto as emoções das fontes, essa tática também tem a função de mostrar informações visuais 
que não seriam vistas em um plano mais aberto. Esse tipo de imagem foi encontrado no VT sobre as 
Ilhas Marshall, o território está sumindo devido à elevação do mar (exibição: 25/06/17), possível 
consequência do aquecimento global e do derretimento das geleiras. Na reportagem, aparece com 
mais frequência para mostrar as feições dos moradores da ilha, que tem medo de serem engolidos 
pela água.  
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QUADRO 8 – NÚMERO DE CONTEÚDOS ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS DE IMAGEM 
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

4.2 OBSERVAÇÕES 

O Fantástico, como a primeira revista eletrônica brasileira, anuncia em seu slogan que é o 
“Show da Vida”. A partir dessa premissa, já é possível inferir que seu comprometimento não é 
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4.2 OBSERVAÇÕES 

O Fantástico, como a primeira revista eletrônica brasileira, anuncia em seu slogan que é o 
“Show da Vida”. A partir dessa premissa, já é possível inferir que seu comprometimento não é 

apenas com o Jornalismo. O programa nasceu apostando na espetacularização da informação, mas 
em raros momentos ficou estigmatizado como sensacionalista. Contudo, ao analisar os conteúdos 
usando as categorias de espetacularização pré-estabelecidas, é possível encontrar várias 
semelhanças com os programas que abordam ocorrências policiais, como o Cidade Alerta da 
Record TV e o Brasil Urgente da Rede Bandeirantes – esses sim, conhecidos por serem 
sensacionalistas. Com exceção das imagens feitas com câmeras especiais que gravam em 360º, 
todas as outras características podem ser encontradas nesse tipo de programa popular. A grande 
diferença dos demais programas citados está na pauta e na condução da temática de crime que 
prevalece nesses dois casos. 

Apenas seis conteúdos entre os 80 coletados no período analisado não apresentaram 
nenhuma caraterística de espetacularização. São eles: Reportagem sobre as investigações contra o 
Presidente da República, Michel Temer (exibição: 04/06/17); VT com breves notícias internacionais 
(exibição: 11/06/17); Participação ao vivo sobre atentados terroristas em Londres com 
correspondente internacional; (exibição: 18/06/2017); Participação ao vivo sobre reunião do 
Presidente Michel Temer (exibição: 25/06/17); Nota coberta sobre mortes em explosão no 
Paquistão (exibição: 25/06/17); Nota coberta sobre caminhão interceptado com cocaína (exibição: 
25/06/17).  

Ao todo, 9 das 13 categorias de espetacularização pré-estabelecidas foram encontradas em 
metade ou mais da metade dos conteúdos analisados no período entre o dia 4 de junho e o dia 25 de 
junho de 2017, o que mostra o intuito do programa de tornar a notícia um tipo de espetáculo 
audiovisual. É a forma que o Fantástico usa para diferenciar-se do noticiário diário. Além de 
aprofundar os acontecimentos do cotidiano, utilizam-se os recursos de espetacularização para 
chamar mais a atenção dos telespectadores, dando características ficcionais e de entretenimento ao 
telejornalismo. Assim, a revista eletrônica é para o telejornal o que a revista impressa é para o jornal 
diário – algo para, além de ser lido, ser visto, o que exige preocupação estética e certo tom 
persuasivo. 

5. CONCLUSÃO

As análises das edições da revista eletrônica Fantástico da Rede Globo de televisão 
permitiram que se analisasse a possibilidade de as técnicas usadas na produção e na edição do 
programa levassem ao que Debord (2003) chamou de espetacularização. O autor considera o 
espetáculo o coração da irrealidade da sociedade real.  

Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou 
consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida 
socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e no 
seu corolário – o consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das 
condições e dos fins do sistema existente (DEBORD, 2003, p. 15).  

Essa espetacularização se mostrou presente em muitas dimensões do jornalismo praticado no 
Fantástico – seja na colocação de fontes como pontos de identificação, na linguagem usada nos 
textos de apresentadores e repórteres, nos planos e enquadramentos de câmera, nas trilhas sonoras 
etc.  

Mas, ainda além dessas análises, pode-se perceber o estabelecimento de um padrão aceitável 
de conduta social normatizado pela programação. Esse padrão, já identificado em outras pesquisas, 
é o de pessoas brancas, vestidas de uma forma elitizada. Correia dos Santos (2011) se refere a esse 
padrão (Padrão Globo de Qualidade) como uma série de normas estéticas introduzidas na área de 
entretenimento pelo cenografista Hans Donner e que se estendeu à área do Jornalismo. Cenários 
high tech, imagens em alta resolução e outros recursos dessa natureza completam o panorama de 
simulação da realidade (ou de construção da realidade) a que Debord (2003) se referia. O autor, 
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programa levassem ao que Debord (2003) chamou de espetacularização. O autor considera o 
espetáculo o coração da irrealidade da sociedade real.  

Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou 
consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida 
socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e no 
seu corolário – o consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das 
condições e dos fins do sistema existente (DEBORD, 2003, p. 15).  

Essa espetacularização se mostrou presente em muitas dimensões do jornalismo praticado no 
Fantástico – seja na colocação de fontes como pontos de identificação, na linguagem usada nos 
textos de apresentadores e repórteres, nos planos e enquadramentos de câmera, nas trilhas sonoras 
etc.  

Mas, ainda além dessas análises, pode-se perceber o estabelecimento de um padrão aceitável 
de conduta social normatizado pela programação. Esse padrão, já identificado em outras pesquisas, 
é o de pessoas brancas, vestidas de uma forma elitizada. Correia dos Santos (2011) se refere a esse 
padrão (Padrão Globo de Qualidade) como uma série de normas estéticas introduzidas na área de 
entretenimento pelo cenografista Hans Donner e que se estendeu à área do Jornalismo. Cenários 
high tech, imagens em alta resolução e outros recursos dessa natureza completam o panorama de 
simulação da realidade (ou de construção da realidade) a que Debord (2003) se referia. O autor, 

aliás, vê a crítica como uma alternativa ao que ele chama de falsa consciência – essa realidade 
construída de tal forma que se assemelha a uma realidade autoconstruída.  
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aliás, vê a crítica como uma alternativa ao que ele chama de falsa consciência – essa realidade 
construída de tal forma que se assemelha a uma realidade autoconstruída.  
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Sexo em questão: um panorama dos estudos de gênero em congressos da 

Compós 

Joana Gall1

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar de que forma os pesquisadores vem abordando a temática de 
gênero e suas particularidades dentro do cenário nacional. Para isso, buscamos responder a questão: 
De que forma os pesquisadores trazem à tona o tema gênero no Brasil, relacionados com os estudos 
de recepção? Com base na análise de conteúdo, foram selecionados oito artigos apresentados no GT 
de Recepção dos congressos da Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
em Comunicação). O tempo de recorte se deu entre os anos de 2010 e 2017. Após a análise, ficou 
evidenciado o que alguns autores já haviam afirmado: apesar de ter considerável importância dentro 
da área de comunicação, os estudos que relacionam recepção e gênero ainda podem, e necessitam, 
conquistar mais espaço no campo da pesquisa.  

Palavras-chave: recepção – pesquisa da pesquisa – mulher – homem - identidade 

1. INTRODUÇÃO

Existe uma relação intrínseca entre a forma como os veículos de comunicação repassam os 

estereótipos de gênero e, consequentemente, como essas imagens se reafirmam na sociedade. 

Revistas, jornais, televisão e demais veículos propagam papeis sociais atribuídos ao masculino e ao 

feminino em suas mensagens. Independente do formato ou do público alvo, todos têm seu modelo 

de homens e mulheres, e reafirmam esta ideia a cada matéria, reportagem, entrevista. 

Entre as diversas razões para se escolher o gênero como tema de estudo, podemos destacar a 

imagem da mulher, que por vezes é reforçada através dos conteúdos midiáticos – em grande parte, 

inclusive, de forma limitada e resumida. Com o objetivo de compreender melhor o contexto das 

pesquisas de gênero no país, este estudo pretende responder a seguinte questão: De que forma os 

pesquisadores trazem à tona o tema gênero no Brasil, relacionados com os estudos de recepção? 

Para responder o questionamento, esta análise se baseia nos estudos apresentados no Grupo 

Temático de Recepção, entre os anos de 2010 a 2017, do Encontro Anual da Compós - Associação 

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. O estudo é realizado com inspiração 

na proposta de análise de conteúdo, apresentada por Bardin.  

1  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-
mail: joanagal@gmail.com.
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A escolha dos encontros da Compós se justifica pela importância histórica que o evento têm 

para a área da comunicação. Conforme Jacks e Escosteguy2, o início da década de 1990 indicou

uma forte movimentação neste sentido nas pesquisas acadêmicas da área e, foi neste período que 

surgiram as duas únicas experiências que congregam pesquisadores com esse interesse: além da 

Compós, surgiu também o congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (INTERCOM). Ainda conforme as autoras, o grupo “Televisão e Audiência” da 

Compós, criado em 1992 e que em 1996 passou a denominar-se GT Mídia e Recepção, atua até o 

momento. Já na Intercom, tratava-se do grupo de trabalho “Comunicação e Recepção” que foi 

extinto3 em 2000.

Ainda sobre a Compós, foi fundada em 16 junho de 1991, “É uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, congregando como associados os Programas de Pós-Graduação em Comunicação em 

nível de Mestrado e/ou Doutorado de instituições de ensino superior públicas e privadas no Brasil” 

(COMPÓS, 2017). No que se refere ao seu Encontro anual, realizado desde 19924, este é definido

pela entidade da seguinte forma: “Como espaço de intercâmbio acadêmico entre os pesquisadores 

dos vários Programas, a COMPÓS tem como fórum privilegiado os Encontros Anuais, estruturados 

sob a forma de Grupos de Trabalhos (GTs), onde são apresentados e debatidos estudos que buscam 

refletir sobre o avanço científico, tecnológico e cultural no campo da comunicação” (COMPÓS, 

2017). Atualmente, são 17 GTs5 que congregam pesquisadores e pesquisas de todas as regiões do

país, especialmente aquelas desenvolvidas no âmbito dos PPGs em Comunicação.  

Vale ressaltar que esta pesquisa faz parte de um estudo ainda mais amplo sobre comunicação e 

gênero, que se propõe a evidenciar o panorama referente à produção científica nacional mais 

recente na área da Comunicação. Para este estudo geral, o recorte do corpus se dará a partir do 

material apresentado no encontro anual da Compós e a proposta é realizar uma pesquisa 

bibliográfica tendo como material de análise os artigos apresentados nos vários GTs da Compós ao 

longo das duas últimas décadas (2000 a 2017). O objetivo é de analisar quais subáreas, 

pesquisadores e instituições desenvolveram estudos relacionando Comunicação e Gênero e qual o 

enfoque teórico-metodológico destinado ao tema.   

2. A MULHER COMO OBJETO

2 ESCOSTEGUY, Ana Carolina e JACKS, Nilda.Comunicação e Recepção. São Paulo: Hacker Editores, 2005. Trecho 
selecionado da página 82. 
3 Após este período, a problemática da recepção passou a fazer parte do Núcleo de Teoria da Comunicação do Intercom. 
4 A primeira edição foi realizada na ECO/UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro. 
5 O número e nomenclatura dos GTs foram mudando ao longo dos anos. A própria Compós tem um sistema de 
reclivagem dos GTs que ocorre a cada dois anos. 
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Nem sempre homens e mulheres foram vistos de forma tão controversa e desigual. Houve 

um tempo em que o sexo feminino e masculino conviviam de forma igualitária, sem prevalecer um 

sobre o outro. Marlene de Figueiredo Avelar (2010) cita a obra A Dominação Masculina, de Pierre 

Bourdieu, na qual a mulher é situada no âmbito da natureza e o homem é visto como um ser 

naturalmente superior, capaz de domar o selvagem e a natureza. Para a autora, esta associação do 

masculino e feminino traz em sua essência a representação social construída sobre a mulher, sendo 

o conto bíblico de Adão e Eva um dos exemplos mais conhecidos de nossa cultura Ocidental. Ou

seja, a mulher vista como intempestiva, sentimental, movida pelas emoções. O homem como seu 

cuidador, provido de razão, racional. 

 Ainda conforme a autora, em épocas anteriores a atual civilização, tanto as divindades 

femininas como as masculinas foram reverenciadas. “Esta visão de mundo, sociedade dominadora, 

que sempre um grupo dominou o outro, parece ser específico da atual civilização” (AVELAR, 

2010, p.87). Ela ainda completa afirmando que as recentes descobertas antropológicas6 evidenciam,

é que as sociedades anteriores ao patriarcalismo revelam uma cultura em que as relações entre os 

gêneros erem mais equilibradas, no sentido de que as diferenças entre homens e mulheres não 

impunham relações autoritárias.  

Para Adorno-Silva, o período de paz foi encerrado principalmente após a descoberta da 

procriação. Depois dessa descoberta, o homem adquiriu um comportamento autoritário e arrogante, 

passando a ser opressor da mulher.  

Essa descoberta teve outras consequências: o surgimento de guerras, o aumento das 
riquezas, a mudança de filiação de feminina para masculina (inclui a herança), a 
necessidade de procriação em função da mão de obra – e transformou a mulher em 
objeto, pois era trocada entre tribos e até roubada. A partir da visão do patriarcado, 
os olhos dos homens passam a ver a mulher de cima para baixo, fazendo-a
submissa ao seu controle, o que influencia todas as instituições sociais. 
(ADORNO-SILVA, 2010, p.59) 

Hoje, a diferença entre mulheres e homens é inegável. Porém, o que se constrói em nome 

dessa diferença é que merece reflexão: visões dicotômicas tornam-se pronunciadas; relações 

seguem pautadas pela desigualdade e o poder vai sendo exercido com a preservação de assimetrias, 

como defende Melo (2014). Para a autora, o espaço público da produção coube aos homens e, o 

espaço privado, da reprodução, ficou reservado às mulheres.  

O homem produz e participa das discussões e decisões políticas e econômicas; a mulher 

6 Descobertas arqueológicas e de outras ciências, principalmente no que toca as pesquisas dos sumerólogos – estudiosos 
que investigam documentos descobertos na Mesopotânia, principalmente placas de argila cobertas de caracteres 
cuneiformes e escritos em língua Suméria.  
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necessidade de procriação em função da mão de obra – e transformou a mulher em 
objeto, pois era trocada entre tribos e até roubada. A partir da visão do patriarcado, 
os olhos dos homens passam a ver a mulher de cima para baixo, fazendo-a
submissa ao seu controle, o que influencia todas as instituições sociais. 
(ADORNO-SILVA, 2010, p.59) 

Hoje, a diferença entre mulheres e homens é inegável. Porém, o que se constrói em nome 

dessa diferença é que merece reflexão: visões dicotômicas tornam-se pronunciadas; relações 

seguem pautadas pela desigualdade e o poder vai sendo exercido com a preservação de assimetrias, 

como defende Melo (2014). Para a autora, o espaço público da produção coube aos homens e, o 

espaço privado, da reprodução, ficou reservado às mulheres.  

O homem produz e participa das discussões e decisões políticas e econômicas; a mulher 

6 Descobertas arqueológicas e de outras ciências, principalmente no que toca as pesquisas dos sumerólogos – estudiosos 
que investigam documentos descobertos na Mesopotânia, principalmente placas de argila cobertas de caracteres 
cuneiformes e escritos em língua Suméria.  

reproduz e cuida de sua prole e das tarefas que precisam ser realizadas na unidade familiar. “No 

espaço doméstico, as mulheres cumprem o cuidado maternal para com os filhos e o cuidado 

conjugal/sexual para com o marido; o cuidado ao outro parece tornar-se a principal função 

feminina” (MELO, 2014, p.134). Queiroz (2014) completa dizendo que, culturalmente, foi incutida 

nas famílias a ideia de que a mulher é naturalmente responsável pelo trabalho doméstico da casa, 

sem que, para isso, tenha qualquer reconhecimento ou gratificação.  

Sobre as diferenças entre sexo e gênero, Butler (2010) explica que o primeiro é 

aparentemente intratável em termos biológicos, enquanto o segundo é culturalmente construído. Ou 

seja, existe um espaço que encara o gênero como uma interpretação múltipla do sexo. O feminismo 

surge como uma necessidade da mulher, que precisa de uma linguagem capaz de representá-la e 

promover visibilidade política. “Isso parecia obviamente importante, considerando a condição 

cultural difusa na qual a vida das mulheres era mal representada ou simplesmente não representada” 

(BUTLER, 2010, p.18) 

E é justamente no contexto de gênero que entra a realidade da imprensa, muitas vezes 

reafirmando as diferenças construídas e determinadas entre homem e mulher. Brabo (2010) observa 

que, apesar de contribuir para a questão de discussões relacionadas à problemática feminina e das 

relações de gênero, o mal uso da imagem da mulher em propagandas, por exemplo, é uma 

constatação tanto na imprensa quanto na TV que contribuem para o perpetuar da subordinação e 

inferiorização da mulher.  

Os meios de comunicação são instrumentos que podem estar a serviço da 
educação, da cidadania, da mudança. Contudo, podem também servir para reforçar 
estereótipos e preconceitos colaborando para o processo de dominação existente 
em nossa sociedade. Acredito ser possível afirmar que a TV tem sido colaboradora 
e, ao mesmo tempo, algoz ao tratar a questão da mulher. É preciso questionar ainda 
o estereótipo de beleza e sedução que as TVs vendem e /ou a erotização precoce
das meninas, estimulada por programas de TV. (BRABO, 2010. p.111)

Ainda conforme a autora, deve-se considerar que durante muitos anos as mulheres 

permaneceram invisíveis na sociedade e na academia, “na qual os estudos sobre a questão da 

mulher eram marginalizados na maior parte da produção e na documentação da história oficial” 

(BRABO, 2010 p.103). John e Costa (2014) concordam com a visão de que as relações entre gênero 

não são naturais, mas sim construídas dentro da sociedade. Com base nisso, os autores afirmam que 

o discurso da mídia ocupa papel privilegiado na narrativa e na construção das representações acerca

do feminino e do masculino na sociedade. Ainda de acordo com este pensamento, como 

significativa parte da história diária á narrada pelos meios de comunicação, sua construção 

discursiva pode contribuir para a desmistificação de tabus, mitos e estereótipos ou, ao contrário, 
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Nem sempre homens e mulheres foram vistos de forma tão controversa e desigual. Houve 
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riquezas, a mudança de filiação de feminina para masculina (inclui a herança), a 
necessidade de procriação em função da mão de obra – e transformou a mulher em 
objeto, pois era trocada entre tribos e até roubada. A partir da visão do patriarcado, 
os olhos dos homens passam a ver a mulher de cima para baixo, fazendo-a
submissa ao seu controle, o que influencia todas as instituições sociais. 
(ADORNO-SILVA, 2010, p.59) 

Hoje, a diferença entre mulheres e homens é inegável. Porém, o que se constrói em nome 

dessa diferença é que merece reflexão: visões dicotômicas tornam-se pronunciadas; relações 

seguem pautadas pela desigualdade e o poder vai sendo exercido com a preservação de assimetrias, 

como defende Melo (2014). Para a autora, o espaço público da produção coube aos homens e, o 

espaço privado, da reprodução, ficou reservado às mulheres.  

O homem produz e participa das discussões e decisões políticas e econômicas; a mulher 
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reproduz e cuida de sua prole e das tarefas que precisam ser realizadas na unidade familiar. “No 

espaço doméstico, as mulheres cumprem o cuidado maternal para com os filhos e o cuidado 

conjugal/sexual para com o marido; o cuidado ao outro parece tornar-se a principal função 

feminina” (MELO, 2014, p.134). Queiroz (2014) completa dizendo que, culturalmente, foi incutida 

nas famílias a ideia de que a mulher é naturalmente responsável pelo trabalho doméstico da casa, 

sem que, para isso, tenha qualquer reconhecimento ou gratificação.  

Sobre as diferenças entre sexo e gênero, Butler (2010) explica que o primeiro é 

aparentemente intratável em termos biológicos, enquanto o segundo é culturalmente construído. Ou 

seja, existe um espaço que encara o gênero como uma interpretação múltipla do sexo. O feminismo 

surge como uma necessidade da mulher, que precisa de uma linguagem capaz de representá-la e 

promover visibilidade política. “Isso parecia obviamente importante, considerando a condição 

cultural difusa na qual a vida das mulheres era mal representada ou simplesmente não representada” 

(BUTLER, 2010, p.18) 

E é justamente no contexto de gênero que entra a realidade da imprensa, muitas vezes 

reafirmando as diferenças construídas e determinadas entre homem e mulher. Brabo (2010) observa 

que, apesar de contribuir para a questão de discussões relacionadas à problemática feminina e das 

relações de gênero, o mal uso da imagem da mulher em propagandas, por exemplo, é uma 

constatação tanto na imprensa quanto na TV que contribuem para o perpetuar da subordinação e 

inferiorização da mulher.  

Os meios de comunicação são instrumentos que podem estar a serviço da 
educação, da cidadania, da mudança. Contudo, podem também servir para reforçar 
estereótipos e preconceitos colaborando para o processo de dominação existente 
em nossa sociedade. Acredito ser possível afirmar que a TV tem sido colaboradora 
e, ao mesmo tempo, algoz ao tratar a questão da mulher. É preciso questionar ainda 
o estereótipo de beleza e sedução que as TVs vendem e /ou a erotização precoce
das meninas, estimulada por programas de TV. (BRABO, 2010. p.111)

Ainda conforme a autora, deve-se considerar que durante muitos anos as mulheres 

permaneceram invisíveis na sociedade e na academia, “na qual os estudos sobre a questão da 

mulher eram marginalizados na maior parte da produção e na documentação da história oficial” 

(BRABO, 2010 p.103). John e Costa (2014) concordam com a visão de que as relações entre gênero 

não são naturais, mas sim construídas dentro da sociedade. Com base nisso, os autores afirmam que 

o discurso da mídia ocupa papel privilegiado na narrativa e na construção das representações acerca

do feminino e do masculino na sociedade. Ainda de acordo com este pensamento, como 

significativa parte da história diária á narrada pelos meios de comunicação, sua construção 

discursiva pode contribuir para a desmistificação de tabus, mitos e estereótipos ou, ao contrário, 

para reforça-los e legitimá-los. “Nesse sentido, é importante verificar como as identidades 

femininas/masculinas são construídas pelos meios, mas mais do que isso, como são significadas, 

apropriadas e reelaboradas pelos consumidores dos conteúdos midiáticos” (JOHN e COSTA, 2014, 

p.217).

Em relação aos estudos de recepção, os autores comentam que a importância do significado 

de identidade e sua valorização dentro da própria cultura, parece ainda não ter recebido total 

atenção dentro dos estudos. Isso considerando o baixo número de trabalhos que efetivamente 

articulam a identidade de gênero à recepção. Esta mesma visão é também compartilhada por Messa 

(2008), ao afirmar que dentro das universidades brasileiras, os vínculos entre a pesquisa de 

comunicação e os estudos de gênero são ainda pouco explorados. Porém, apesar de ainda tímida, a 

presença dessa temática vem ganhando força no campo. Ela explica que, dentro da pesquisa em 

comunicação, uma das linhas de trabalho é a que tem como foco a mensagem – também realizada 

no Brasil. Em sua análise, a autora constatou que, dentre as 754 teses e dissertações produzidas 

entre 1992-1996, apenas doze foram classificadas como estudos de gênero e comunicação.  
O campo de investigação para aqueles que se interessam em estudar a comunicação 
sob uma perspectiva de gênero é, sem dúvida, um grande desafio. O tema permite 
inúmeras possibilidades e variações acerca das interações dos meios com seu 
público – na maioria das vezes - genericamente diferenciado. Parece-nos claro que 
os estudos de recepção merecem maior atenção, bem como o universo masculino e 
a problemática da raça. (MESSA, 2008, p.28) 

Sobre os estudos de gênero baseados na recepção, as críticas vão além. Jacks e Escosteguy 

afirmam que, apesar de privilegiarem as mulheres, as pesquisas não revelam um interesse especial 

na discussão da categoria de gênero. Em alguns casos, a mesma categoria pode até ser associada a 

papéis sociais – por exemplo, mãe e dona de casa – mas essas atuações específicas não contribuem 

para explicar certos processos sociais e seus resultados objetivos. “Assim, a condição feminina 

parece não ter sentido estrutural na configuração da sociedade, ou seja, não tem significado social 

concreto em sua constituição” (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005 p.95). Ao utilizar a categoria de 

gênero meramente como diferenciação biológica, os estudos de recepção adotam um discurso 

essencialista sobre o gênero, como afiram as autoras. Contudo, é obrigatório reconhecer que essas 

mesmas investigações têm permitido conhecer o universo cultural da mulher, descrevendo o 

contexto no qual recebem as mensagens midiáticas e os tipos de uso que fazem dessas narrativas 

dentro da sua vida cotidiana. 

3. UM LAÇO ENTRE RECEPÇÃO E COMUNICAÇÃO

Entrando um pouco mais no universo da Recepção, Escosteguy e Jacks (2005) traçam um 
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para reforça-los e legitimá-los. “Nesse sentido, é importante verificar como as identidades 

femininas/masculinas são construídas pelos meios, mas mais do que isso, como são significadas, 

apropriadas e reelaboradas pelos consumidores dos conteúdos midiáticos” (JOHN e COSTA, 2014, 

p.217).

Em relação aos estudos de recepção, os autores comentam que a importância do significado 

de identidade e sua valorização dentro da própria cultura, parece ainda não ter recebido total 

atenção dentro dos estudos. Isso considerando o baixo número de trabalhos que efetivamente 

articulam a identidade de gênero à recepção. Esta mesma visão é também compartilhada por Messa 

(2008), ao afirmar que dentro das universidades brasileiras, os vínculos entre a pesquisa de 

comunicação e os estudos de gênero são ainda pouco explorados. Porém, apesar de ainda tímida, a 

presença dessa temática vem ganhando força no campo. Ela explica que, dentro da pesquisa em 

comunicação, uma das linhas de trabalho é a que tem como foco a mensagem – também realizada 

no Brasil. Em sua análise, a autora constatou que, dentre as 754 teses e dissertações produzidas 

entre 1992-1996, apenas doze foram classificadas como estudos de gênero e comunicação.  
O campo de investigação para aqueles que se interessam em estudar a comunicação 
sob uma perspectiva de gênero é, sem dúvida, um grande desafio. O tema permite 
inúmeras possibilidades e variações acerca das interações dos meios com seu 
público – na maioria das vezes - genericamente diferenciado. Parece-nos claro que 
os estudos de recepção merecem maior atenção, bem como o universo masculino e 
a problemática da raça. (MESSA, 2008, p.28) 

Sobre os estudos de gênero baseados na recepção, as críticas vão além. Jacks e Escosteguy 

afirmam que, apesar de privilegiarem as mulheres, as pesquisas não revelam um interesse especial 

na discussão da categoria de gênero. Em alguns casos, a mesma categoria pode até ser associada a 

papéis sociais – por exemplo, mãe e dona de casa – mas essas atuações específicas não contribuem 

para explicar certos processos sociais e seus resultados objetivos. “Assim, a condição feminina 

parece não ter sentido estrutural na configuração da sociedade, ou seja, não tem significado social 

concreto em sua constituição” (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005 p.95). Ao utilizar a categoria de 

gênero meramente como diferenciação biológica, os estudos de recepção adotam um discurso 

essencialista sobre o gênero, como afiram as autoras. Contudo, é obrigatório reconhecer que essas 

mesmas investigações têm permitido conhecer o universo cultural da mulher, descrevendo o 

contexto no qual recebem as mensagens midiáticas e os tipos de uso que fazem dessas narrativas 

dentro da sua vida cotidiana. 

3. UM LAÇO ENTRE RECEPÇÃO E COMUNICAÇÃO

Entrando um pouco mais no universo da Recepção, Escosteguy e Jacks (2005) traçam um 

panorama sobre este segmento de pesquisa, explicando que o estudo dos efeitos teve sua origem na 

década de 1920. O objetivo inicial era de resolver a questão da preocupação com os novos meios 

que apareciam na cena moderna. De maneira genérica, “a primeira perspectiva que se preocupou 

com as consequências da industrialização da cultura no que diz respeito à mídia e suas repercussões 

nos indivíduos e na sociedade chama-se teoria dos efeitos, como é mundialmente conhecida” 

(ESCOSTEGUY E JACKS, 2005, p.24). Ainda conforme as autoras, esta linha de estudos foi 

recebendo diferentes olhares, mas, em qualquer perspectiva, reside a ideia de que o efeito é 

consequência do estímulo comunicativo, e define-se em sua relação com opiniões e atitudes, 

incidindo, em razão disso, diretamente na conduta dos indivíduos. Em sua obra, as autoras listam as 

diferentes linhas que surgiram referente ao tema, passando pelas tradições internacionais, a visão 

latino-americana e por fim a trajetória brasileira nos estudos de recepção.  

Entre as vertentes do estudo de recepção, as autoras destacam o Uso Social dos Meios, uma 

concepção apresentada por Martín-Barbero para entender a relação entre receptores e meios. A 

proposta nasce da necessidade de entender a inserção das camadas populares latino-americanas no 

contexto de subdesenvolvimento e, ao mesmo tempo, de um processo acelerado de modernização, 

que implica no aparecimento de novas identidades e novos sujeitos sociais, forjados, em especial, 

pelas tecnologia de comunicação. Um dos conceitos fundamentais para Barbero é de que “a 

mediação deve ser entendida como uma forma de fugir da razão dualista, superando a bipolaridade 

ou a dicotomia entre produção e consumo, ou ainda, entre as lógicas da produção e a lógica dos 

usos” (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p.66). 

Em relação ao Brasil, as autoras explicam que o desenvolvimento da pesquisa de audiência 

inicia nas décadas de 1950 e 1960, mas afirmando-se sobretudo através de seu caráter comercial. 

Tratava-se de pesquisa voltada para o mercado, em que prevaleciam os interesses do anunciante e 

dos meios de comunicação. É nesse contexto que surgem as primeiras pesquisas de audiência no 

Brasil, realizadas pelo instituto IBOPE (criado em 1942) e MARPLAN (criado em 1958). A 

realidade começa a mudar anos mais tarde, quando se iniciam as pesquisas no campo da recepção 

na área academia – ainda que a princípio, fora da área de comunicação.  
De outro lado, na configuração da pesquisa em comunicação, a década de 70 é um 
marco divisor, pois nessa época foram implantados os primeiros cursos de pós-
graduação no país. A partir daí é que a produção científica e acadêmica em 
comunicação vai aumentar substancialmente. Mesmo assim, no decurso de um 
pouco mais de vinte anos, não são muitos os pesquisadores que se dedicam a esse 
tipo de investigação.  (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p.81) 

Desde então, para Escosteguy (2008), a pesquisa brasileira e as práticas de recepção 

tornaram-se um foco de atenção permanente dos pesquisadores – apesar de não constituírem ainda 
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femininas/masculinas são construídas pelos meios, mas mais do que isso, como são significadas, 

apropriadas e reelaboradas pelos consumidores dos conteúdos midiáticos” (JOHN e COSTA, 2014, 
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mesmas investigações têm permitido conhecer o universo cultural da mulher, descrevendo o 

contexto no qual recebem as mensagens midiáticas e os tipos de uso que fazem dessas narrativas 

dentro da sua vida cotidiana. 

3. UM LAÇO ENTRE RECEPÇÃO E COMUNICAÇÃO

Entrando um pouco mais no universo da Recepção, Escosteguy e Jacks (2005) traçam um 

panorama sobre este segmento de pesquisa, explicando que o estudo dos efeitos teve sua origem na 

década de 1920. O objetivo inicial era de resolver a questão da preocupação com os novos meios 
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consequência do estímulo comunicativo, e define-se em sua relação com opiniões e atitudes, 

incidindo, em razão disso, diretamente na conduta dos indivíduos. Em sua obra, as autoras listam as 

diferentes linhas que surgiram referente ao tema, passando pelas tradições internacionais, a visão 

latino-americana e por fim a trajetória brasileira nos estudos de recepção.  

Entre as vertentes do estudo de recepção, as autoras destacam o Uso Social dos Meios, uma 

concepção apresentada por Martín-Barbero para entender a relação entre receptores e meios. A 

proposta nasce da necessidade de entender a inserção das camadas populares latino-americanas no 

contexto de subdesenvolvimento e, ao mesmo tempo, de um processo acelerado de modernização, 

que implica no aparecimento de novas identidades e novos sujeitos sociais, forjados, em especial, 
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na área academia – ainda que a princípio, fora da área de comunicação.  
De outro lado, na configuração da pesquisa em comunicação, a década de 70 é um 
marco divisor, pois nessa época foram implantados os primeiros cursos de pós-
graduação no país. A partir daí é que a produção científica e acadêmica em 
comunicação vai aumentar substancialmente. Mesmo assim, no decurso de um 
pouco mais de vinte anos, não são muitos os pesquisadores que se dedicam a esse 
tipo de investigação.  (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p.81) 

Desde então, para Escosteguy (2008), a pesquisa brasileira e as práticas de recepção 

tornaram-se um foco de atenção permanente dos pesquisadores – apesar de não constituírem ainda 

uma longa história. A autora continua, afirmando que no final dos anos 80, essa temática está 

consolidada como uma vertente de investigação no campo acadêmico da comunicação. Depois da 

circulação e incorporação da teoria das mediações em diversos estudos do final dos anos 90, 

observa-se uma forte atenção ao contexto dos receptores, bem como fraco interesse em relação ao 

conteúdo propriamente dito dos programas.  
Em linhas gerais, parece que se estuda mais o papel dos meios na vida cotidiana do 
que o impacto ou o sentido da vida cotidiana na recepção de um produto, isto é, o 
objeto central de análise se localiza prioritariamente nas culturas e comunidades 
nas quais se observa a presença dos meios. Em outras palavras, depois de um 
período em que se atribuiu um poder excessivo aos media nos anos 70, veio outro 
que deu o poder aos receptores nos anos 90. (ESCOSTEGUY, 2008, p.31) 

Escosteguy completa que todos os relatos apresentados revelam que a pesquisa de recepção 

não apenas trata da relação dos receptores com os meios de comunicação, mas ao permitir que esses 

mesmos receptores falem, eles vão construindo uma percepção de si mesmos, ou seja, sua 

identidade. Para ela, essas narrativas constituem as identidades culturais que dizem respeito ao 

nosso pertencimento a distintas culturas étnicas, raciais, religiosas, de sexo, de idade, de gênero, de 

classe, entre outras, e são definidas historicamente e não biologicamente. 

4. PANORAMA ENTRE GÊNERO E COMUNICAÇÃO

Com inspiração no método apresentado por Bardin, o estudo foi feito com base na análise de 

conteúdo, em um recorte entre os anos de 2010 a 2017 nos encontros da Compós, dentro do GT de 

Recepção – processos de interpretação, uso e consumo midiáticos. Os artigos selecionados tinham 

alguma relação com a temática de gênero e, para conseguir identificá-los dentre aos demais 

trabalhos, foi produzida uma listagem com as seguintes palavras-chave: gênero, relações de gênero, 

identidade de gênero, ideologia de gênero, mulher, mulheres, feminino(s), feminismo(s), 

machismo(s), sexualidade, homossexualidade, transgênero, transgeneridade, cisgênero, orientação 

sexual, masculinidade(s), homophobia, transfobia, lesbianismo, lébisca(s), gay(s), lesbofobia, teoria 

queer, queer. Logo após a seleção, os artigos foram categorizados em uma tabela, identificando 

alguns pontos principais como título, autores, ano de produção, tema, metodologia de pesquisa.  

Dentro do período, foram identificados 77 artigos dentro dos GTs, porém, apenas oito 

selecionados conforme a proposta e relacionados com o tema. Esse dado apenas comprova o que os 

autores John e Costa (2014), e podemos citar ainda Messa (2008), já afirmaram sobre os estudos 

que relacionam gênero e recepção e sua relativa baixa incidência dentro dos estudos de 

comunicação. Um ponto interessante dentro da pesquisa que merece ser salientado é a presença 
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alguns pontos principais como título, autores, ano de produção, tema, metodologia de pesquisa.  

Dentro do período, foram identificados 77 artigos dentro dos GTs, porém, apenas oito 

selecionados conforme a proposta e relacionados com o tema. Esse dado apenas comprova o que os 

autores John e Costa (2014), e podemos citar ainda Messa (2008), já afirmaram sobre os estudos 

que relacionam gênero e recepção e sua relativa baixa incidência dentro dos estudos de 

comunicação. Um ponto interessante dentro da pesquisa que merece ser salientado é a presença 

quase unânime de mulheres autoras envolvidas com a pesquisa de gênero. Dos oitos trabalhos 

selecionados, todos eles foram produzidos por pesquisadoras. Apenas um deles, com título Os 

Sentidos das Telenovelas nas Trajetórias Sociais de Mulheres da Classe Dominante, conta com a 

presença de um pesquisador. Ainda assim, o trabalho foi realizado em conjunto com outras três7

mulheres. Com esta informação nos questionamos porque a pesquisa de gênero seria uma 

preocupação quase que exclusiva das pesquisadoras mulheres, ou ainda, qual seria a razão de o 

tema demonstrar pouco interesse dos pesquisadores homens.  

Ainda que o tema não seja tão expressivo dentro do cenário da pesquisa, nota-se um 

aumento de produções com o passar dos anos. O ano de 2017, por exemplo, foi o que mais registrou 

estudos relacionados com o tema, com três trabalhos selecionados. Durante alguns períodos, 

entretanto, nenhum trabalho abordou a temática, foi o caso dos anos 2010 e 2012, por exemplo. 

Embora ainda tímido, o crescimento dos últimos anos torna o cenário dos pesquisadores da área 

mais otimista.  

Gráfico 1: Produção de artigos relacionados ao tema de gênero, entre os anos de 2010 e 2017 

(Fonte: produzido pela autora) 

Sobre os ambientes e formatos em que as pesquisas foram realizadas, notamos que a 

televisão é um dos principais veículos no que se refere aos estudos de recepção. Dos trabalhos 

selecionados, cinco foram realizados com o aporte da televisão – em trabalhos relacionados 

principalmente com mulheres e telenovelas. Já o meio da internet foi o segundo escolhido. Um dos 

trabalhos, “Experimentações Metodológicas e Interseccionalidade em Relatos de Sertanejas

Conectadas Pelo Facebook”, foi utilizado com base na rede social Facebook. Nele, a autora fez uma 

7 As outras três autoras do trabalho citado são: ROSINI, Vezena M., BARBIERO, Hellen., MACHIAVELLI, Mariana. 
Já o autor citado é: ROSA, Otávio C. 
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análise das mulheres sertanejas do Piauí, conectadas na rede social. Já o outro realizado no 

ambiente virtual foi “Circulação de Sentidos Sobre a Mulher da América Latina: Reflexões e 

Tensionamntos a Partir da Recepção Transmidiática de Orange is The New Black”. Neste estudo, as 

autoras traçam uma perspectiva transmidiática dos fãs da série8 no Facebook, com ênfase na

fanpage e nos três grupos de maior adesão criados pelos fãs da produção. Por fim, o último trabalho 

selecionado utiliza a revista impressa feminina como objeto de análise: “Propaganda e humor: 

suavizando as relações de gênero”. Vale ressaltar que, dentre os estudos selecionados, este é o único 

que realiza uma pesquisa baseada em campanhas publicitárias, ao invés de conteúdo jornalístico. 

No artigo, a autora busca investigar como as campanhas das sandálias para mulheres (marca 

Havaianas) utilizam o humor e seus efeitos entre as consumidoras.  

Em relação às metodologias e técnicas utilizadas nos estudos, percebe-se uma forte presença 

de entrevistas, mesmo que em diferentes formatos ou somadas à outras técnicas. Além das 

entrevistas pessoais e aplicadas, notou-se também a presença da observação participante, 

experimentações metodológicas, etnografia virtual, retratos sociológicos individuais, histórias de 

vida, pesquisa bibliográfica e grupos focais. Sobre a localização geográfica das pesquisas, nota-se 

que a grande maioria dos estudos de gênero são desenvolvidos na região Sul do país. Os 

pesquisadores dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina demostram grande 

interesse pela proposta, seguidos por São Paulo e Minas Gerais. Nota-se ainda a reincidência de 

alguns autores no tema, comprovando a construção de uma linha de pesquisa e dedicação à 

temática. A autora Veneza Mayora Ronsini, por exemplo, fez a apresentação de dois trabalhos 

diferentes relacionados com o tema, nos anos de 2017 e 2013. O mesmo ocorreu com a autora 

Valquíria Michela John, que teve trabalhos nesta linha em 2016 e 2017.  

Tabela 1: Trabalhos analisados, universidades e regiões onde foram produzidos (Fonte: produzido 

pela autora) 

Título Universidade e Localização

Experimentações metodológicas e interseccionalidade em 
relatos de sertanejas conectadas pelo facebook UFSM9/Rio Grande do Sul

8 A série estudada, Orange is the new Black, é produzida e transmitida pela Netflix – uma provadora global de filmes e 
séries de televisão via streaming. 
9 Sigla para: Universidade Federal de Santa Maria 
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Circulação de sentidos sobre a mulher da América Latina: 
reflexões e tensionamentos a partir da recepção 

transmidiática de Orange is the new black

UFPR10/Paraná
Univali11/Santa Catarina

Telenovelas, classe e capital simbólico UFSM/Rio Grande do Sul

Telenovela e mundos possíveis na prisão: um estudo de 
recepção com mulheres encarceradas

UFPR/Paraná
Univali/Santa Catarina

Os sentidos das telenovelas nas trajetórias sociais de 
mulheres da classe dominante UFSM/Rio Grande do Sul

Classe social e o consumo de telenovela por mulheres: um 
estudo comparativo PUC12/Rio Grande do Sul

Aspirações femininas: modelos da televisão e da vida UFSM/Rio Grande do Sul

Propaganda e humor: suavizando as relações de gênero UNIP13/São Paulo
UFPE14/Pernambuco

5. CONCLUSÃO

Sobre a importância da ciência, Santaella (2001) afirma que ela se concretiza através da 

busca de conhecimento realizada por pesquisadores vivos. “A ciência, ela mesma, é coisa viva, não 

se referindo àquilo que já se sabe, mas àquilo que se está lutando por obter através da pesquisa em 

ato” (SANTAELLA, 2001, p.104). Com base neste pensamento, podemos afirmar que pesquisador 

e pesquisa andam juntos por esse caminho de descobertas, em uma estrada que está sempre em 

movimento. Com os estudos de recepção, não é diferente, e analisar as escolhas e posicionamentos 

do receptor é parte fundamental nesse processo.  

Dessa forma podemos confirmar nossa hipótese inicial, já citada por outros autores, de que 

os estudos nessa área são relativamente recentes e ainda vem conquistando seu espaço dentro das 

pesquisas em comunicação. Além disso, se tratando do gênero feminino, apesar da enorme 

representatividade e identidade que os veículos de comunicação continuam propagando, este ainda 

é um ponto que merece atenção e destaque dos pesquisadores. Outra maneira de se ampliar os 

estudos nessa área e conquistar ainda mais espaço, seria a diversificação dos veículos analisados. 

Apesar do amplo campo de opções, aparentemente a televisão (principalmente a telenovela) 

continua sendo o objeto preferido dos estudiosos, no que se refere à recepção.  

Por fim, é interessante constatar a presença massiva de mulheres pesquisadoras dentro da 

10 Sigla para: Universidade Federal do Paraná 
11 Sigla para: Universidade do Vale do Itajaí 
12 Sigla para: Pontifícia Universidade Católica 
13 Sigla para: Universidade Paulista 
14 Sigla para: Universidade Federal de Pernambuco 
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9 Sigla para: Universidade Federal de Santa Maria 
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5. CONCLUSÃO
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10 Sigla para: Universidade Federal do Paraná 
11 Sigla para: Universidade do Vale do Itajaí 
12 Sigla para: Pontifícia Universidade Católica 
13 Sigla para: Universidade Paulista 
14 Sigla para: Universidade Federal de Pernambuco 

temática de gênero – que afinal, não estuda somente mulheres ou homens, mas vai muito além. 

Apesar disso, considerando que o tema aborda mais do que as diferenças (e disparidades) entre o 

sexo masculino e feminino, vale a indagação sobre as razões de homens pesquisadores ainda não se 

aventurarem neste campo. A princípio, as pesquisas ainda parecem restritas principalmente à figura 

da mulher, sendo que existe um enorme campo ainda em descoberta dentro desta temática.  
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PUBLICIDADE “EM CRISE”:  DIÁLOGOS ENTRE A TEORIA E O MERCADO 
SOBRE AS CRISES DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA  1

Renan Rizzardo  2

RESUMO 

Este trabalho é parte da dissertação de mestrado em desenvolvimento, que investiga como se              
constituem os deslocamentos de sentido sobre a crise econômica no processo criativo de             
publicidade, guiada pela análise de discurso francesa. Aqui, trazemos uma contextualização da            
transição da publicidade tradicional, apresentada por Sampaio (1999), Corrêa (2002) e Dantas            
(2015), para a ciberpublicidade, conceito de Atem e Tavares (2014), com contribuições de             
Covaleski (2014), Mendonça e Santaella (2014), entre outros, bem como as crises profissionais que              
envolvem o fazer publicitário. Todo o trabalho é suportado por sequências discursivas, extratos de              
uma entrevista em profundidade realizada para a dissertação. Constata que as crises são constantes              
na publicidade e que há necessidade de explorar novos caminhos profissionais, no mercado e na               
academia.  

Palavras-chave: história da publicidade; publicidade tradicional; agência de publicidade;         
ciberpublicidade; crise profissional. 

1. INTRODUÇÃO

Os dois últimos anos do nosso país tiveram reviravoltas de uma crise econômica, de ordem               
política, que resultaram na contração da economia , um impeachment, um “novo” presidente, entre             3

outros marcos. Durante este período, como já começamos a explorar em outros estudos , as              4

narrativas publicitárias reduziram os silenciamentos sobre a crise, se comparadas a outros períodos             
históricos. Ao fazer isso, colocaram o discurso sobre a crise como parte da campanhas publicitárias.               
Dentro disso, nosso objetivo é na dissertação é aprofundar esta temática e olhar para um tema                
incomum neste cenário acadêmico: o processo criativo da publicidade. 

Aqui, trazemos um exercício promovido para a dissertação, sobre a história, mudanças e             
configurações da atividade publicitária, buscando contextualizar as condições de produção na qual o             
processo criativo é realizado. Fica evidente, então, que nossa dissertação é pautada pela linha              
francesa da Análise do Discurso (AD), que, segundo Orlandi (1999), 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, como falam sobre             
nós e sobre a história. 

Para promovermos o diálogo com o mercado, entendemos ser necessário realizar uma            
entrevista em profundidade com uma figura representativa dentro da publicidade. Elaboramos,           
então, um conjunto de questões a respeito da atividade publicitária, contexto econômico e processo              
criativo, que dividimos aqui em extratos em constante diálogo com a exposição teórica. Seguimos              

1Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO SOCIEDADE E CULTURA, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: renanrizzardo@gmail.com  
3 “Dólar bate recorde histórico, inflação pode subir e PIB deve encolher mais.” Disponível em 
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/09/dolar-bate-recorde-historico-inflacao-pode-subir-e-pib-deve-encolher.html, 
acesso em 15 de mar. de 2017. 
4 RIZZARDO, Renan. Como a publicidade retrata a crise econômica: deslocamentos de sentido durante períodos de recessão. In: 
PROPESQ PP, VIII, 2016, Pernambuco.  
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este caminho por acreditar que a entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que                
utilizamos para tentar compreender nossa condição humana, como dizem Fontana e Frey (1994,             
p.361, apud Duarte, 2011, p.62). Ou seja, para nós, não há melhor forma de compreender a               
atividade publicitária, sendo que “a entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível,             
útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do              
entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais está ou esteve envolvido.”            
(Duarte, 2011, p.64).

O modelo seguido foi o de entrevista semi-aberta, com um roteiro de questões-guia que              
deram cobertura ao interesse de pesquisa, mas com a flexbilidade da questão não estruturada. Nesse               
processo, “as questões (..) dependem do entrevistador, mas a partir do conhecimento e disposição              
do   entrevistado,   da   qualidade   das   respostas,   das   circunstâncias   da   entrevista.”      (Duarte,   2011,   p.64). 
A entrevista em foi realizada em representativa agência de São Paulo, presente no mercado há mais                
de 20 anos e parte das 30 maiores agências do país . Aconteceu no dia 23 de agosto de 2017, em                    5

São Paulo, com duração de 57 minutos, com um Diretor de Criação da agência, com mais de 30                  
anos de atuação no mercado publicitário.  

Sendo nossa dissertação guiada pela AD, emprestamos aqui seu recurso de extrair, do             
discurso, suas marcas mais significativas, “que em AD chamamos de sequência discursiva (SD). A              
sequência discursiva é o trecho arbitrariamente recortado pelo pesquisador, do texto em análise,             
porque contém elementos que respondem à questão de pesquisa” (Benetti, 2016, p.244).  

2. “NESSA IDADE, JÁ VI BASTANTE COISA” - HISTÓRIA, MODELO E CRISES          
“TRADICIONAIS”

SD’s 01 - É, eu não sou tão velho, mas eu já sou velho o suficiente para ter visto várias crises. Nessa                      
idade 45 anos, eu já vi bastante coisa. Já vi várias outras (crises, adição deste autor) e algumas até piores.                    
(...) eu também já vi outras crises políticas, cresci na época da ditadura… peguei a época pré-plano real,                  
Collor, confisco de dinheiro, isso foi um dos motivos que fez com que eu quisesse largar esse caminho                  
(área financeira) e começar a trabalhar em agência. 

Tabela 01 - Conjunto 01 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

A história da publicidade no Brasil é marcada por uma série de crises, de diversos tipos e                 
significados. Crise de origem, de modelo funcional, crise econômica, de regularização, de            
mudanças tecnológicas constantes, de perfis profissionais e muitas outras. Crises que foram e novas              
que vão surgir. Crises que fazem parte do fazer publicitário, como notamos no conjunto de SD’s 01.                 
Para um profissional de 45 anos, que teve cerca de 20 anos de experiência no mercado, crises                 
fizeram parte de sua trajetória profissional, inclusive para mudança de profissão, e parecem ser              
recorrentes à atividade, uma vez que se o profissional “já é velho o suficiente ”, deve ter visto                 
“várias crises ”. 

Mas a primeira crise na publicidade pode ser compreendida como sua origem, no século              
XIX, quando as grandes cidades começaram a se formar graças ao sucesso da exportação de               
produtos agrícolas, como Dantas (2015) elabora. Desse cenário, para atender a crescente            
necessidade de consumo da população, surgiu um movimento de comunicação no Rio de Janeiro e               
São Paulo, para exposição dos produtos disponíveis. E, com o surgimento da Gazeta do Rio de                

5 Ranking de Agências - Junho de 2017, disponível em 
https://www.kantaribopemedia.com/ranking-de-agencias-junho-2017/ , acesso em 29.08.2017. 
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configurações da atividade publicitária, buscando contextualizar as condições de produção na qual o             
processo criativo é realizado. Fica evidente, então, que nossa dissertação é pautada pela linha              
francesa da Análise do Discurso (AD), que, segundo Orlandi (1999), 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, como falam sobre             
nós e sobre a história. 

Para promovermos o diálogo com o mercado, entendemos ser necessário realizar uma            
entrevista em profundidade com uma figura representativa dentro da publicidade. Elaboramos,           
então, um conjunto de questões a respeito da atividade publicitária, contexto econômico e processo              
criativo, que dividimos aqui em extratos em constante diálogo com a exposição teórica. Seguimos              

1Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO SOCIEDADE E CULTURA, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: renanrizzardo@gmail.com  
3 “Dólar bate recorde histórico, inflação pode subir e PIB deve encolher mais.” Disponível em 
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/09/dolar-bate-recorde-historico-inflacao-pode-subir-e-pib-deve-encolher.html, 
acesso em 15 de mar. de 2017. 
4 RIZZARDO, Renan. Como a publicidade retrata a crise econômica: deslocamentos de sentido durante períodos de recessão. In: 
PROPESQ PP, VIII, 2016, Pernambuco.  

este caminho por acreditar que a entrevista é uma das mais comuns e poderosas maneiras que                
utilizamos para tentar compreender nossa condição humana, como dizem Fontana e Frey (1994,             
p.361, apud Duarte, 2011, p.62). Ou seja, para nós, não há melhor forma de compreender a               
atividade publicitária, sendo que “a entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível,             
útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do              
entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais está ou esteve envolvido.”            
(Duarte, 2011, p.64).

O modelo seguido foi o de entrevista semi-aberta, com um roteiro de questões-guia que              
deram cobertura ao interesse de pesquisa, mas com a flexbilidade da questão não estruturada. Nesse               
processo, “as questões (..) dependem do entrevistador, mas a partir do conhecimento e disposição              
do   entrevistado,   da   qualidade   das   respostas,   das   circunstâncias   da   entrevista.”      (Duarte,   2011,   p.64). 
A entrevista em foi realizada em representativa agência de São Paulo, presente no mercado há mais                
de 20 anos e parte das 30 maiores agências do país . Aconteceu no dia 23 de agosto de 2017, em                    5

São Paulo, com duração de 57 minutos, com um Diretor de Criação da agência, com mais de 30                  
anos de atuação no mercado publicitário.  

Sendo nossa dissertação guiada pela AD, emprestamos aqui seu recurso de extrair, do             
discurso, suas marcas mais significativas, “que em AD chamamos de sequência discursiva (SD). A              
sequência discursiva é o trecho arbitrariamente recortado pelo pesquisador, do texto em análise,             
porque contém elementos que respondem à questão de pesquisa” (Benetti, 2016, p.244).  

2. “NESSA IDADE, JÁ VI BASTANTE COISA” - HISTÓRIA, MODELO E CRISES          
“TRADICIONAIS”

SD’s 01 - É, eu não sou tão velho, mas eu já sou velho o suficiente para ter visto várias crises. Nessa                      
idade 45 anos, eu já vi bastante coisa. Já vi várias outras (crises, adição deste autor) e algumas até piores.                    
(...) eu também já vi outras crises políticas, cresci na época da ditadura… peguei a época pré-plano real,                  
Collor, confisco de dinheiro, isso foi um dos motivos que fez com que eu quisesse largar esse caminho                  
(área financeira) e começar a trabalhar em agência. 

Tabela 01 - Conjunto 01 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

A história da publicidade no Brasil é marcada por uma série de crises, de diversos tipos e                 
significados. Crise de origem, de modelo funcional, crise econômica, de regularização, de            
mudanças tecnológicas constantes, de perfis profissionais e muitas outras. Crises que foram e novas              
que vão surgir. Crises que fazem parte do fazer publicitário, como notamos no conjunto de SD’s 01.                 
Para um profissional de 45 anos, que teve cerca de 20 anos de experiência no mercado, crises                 
fizeram parte de sua trajetória profissional, inclusive para mudança de profissão, e parecem ser              
recorrentes à atividade, uma vez que se o profissional “já é velho o suficiente ”, deve ter visto                 
“várias crises ”. 

Mas a primeira crise na publicidade pode ser compreendida como sua origem, no século              
XIX, quando as grandes cidades começaram a se formar graças ao sucesso da exportação de               
produtos agrícolas, como Dantas (2015) elabora. Desse cenário, para atender a crescente            
necessidade de consumo da população, surgiu um movimento de comunicação no Rio de Janeiro e               
São Paulo, para exposição dos produtos disponíveis. E, com o surgimento da Gazeta do Rio de                

5 Ranking de Agências - Junho de 2017, disponível em 
https://www.kantaribopemedia.com/ranking-de-agencias-junho-2017/ , acesso em 29.08.2017. 

Janeiro, em 1808, considerado o primeiro jornal brasileiro, foi publicado o primeiro anúncio: o de               
um imóvel.  

No início do século XX, conforme o referido autor, a publicidade passou por mais              
mudanças: com a melhoria do parque gráfico e aparecimento das revistas, os anúncios ganharam              
ilustrações e cores e seus textos se tornaram mais objetivos. Foi nessa época, como surgimento do                
agenciadores de anúncios, que a profissão começou a ganhar as ruas. Logo depois, vieram as               
primeiras agências, que “começaram a se formar a partir de 1914, iniciando suas atividades em               
geral como empresas de venda de espaços de anúncios, evoluindo depois para o desenvolvimento              
de conteúdo.” (Dantas, 2015, p.60). 

No entanto, o autor confirma que a configuração de uma agência de publicidade tem origem               
em 1930, quando chegou ao brasil a primeira agência de propaganda norte-americana, que             
contribuiu para desenvolver uma nova estética para a publicidade, bem como fixar a             
profissionalização das áreas envolvidas com a atividade. Esta nova estética também estava coligada             
à chegada da rádio, na década de 30, quando a publicidade “passaria a ter som, vozes e até                  
músicas.” (ibid., 2005, p.64). Vozes sempre afetadas por algum tipo de crise, como na década de 50, 

marcada por significativas mudanças na sociedade brasileira, causada pela forte influência           
de padrões norte-americanos impostos aos países aliados ao período imediatamente          
posterior à II Guerra mundial, e a publicidade as acompanhou. De acordo com Marcondes              
(2001, p.25) a linguagem publicitária passa, então, a incorporar as liberdades e a sensação              
de progresso que toda a sociedade nacional está respirando. O tom ufanista e a tônica da                
modernização se fazem presentes em praticamente todas as mensagens que a propaganda            
emite nessa época. (Dantas, 2015, p.61) 

Caminhando na história, via-se a necessidade de regulamentação. Foi por isso que, “em             
1966, foi instituído o decreto no 57.690/66, cujo objetivo era definir as regras para a publicidade                
brasileira, o que contribui para que a publicidade se tornasse um negócio de verdade.” (Dantas,               
2015, p.63). Dentro de outros pontos, o decreto trouxe também uma regulamentação sobre a              
remuneração da agência: “De acordo com a Lei, a agência receberá 20% sobre os serviços prestados                
em mídia e 15% sobre os serviços prestados na área de produção.” (Dantas, 2015, p.63). 

Na década de 1980, acompanhando o mundo, mais uma crise, fez com que o setor perdesse                
grande parte da força que havia obtido desde sua origem. Na crise decorrente da bolsa americana, 

os anunciantes não possuíam verbas para investir em publicidade, por causa da inflação             
que assombrava todo paí no período imediatamente posterior ao fim da ditadura militar.             
Curiosamente, um setor que lidava com a criatividade a todo tempo parecia não ter              
sabido criar alternativas para sair da decadência e por isso muitas agências perderam o              
alto poder que conquista.  (Dantas, 2015, p.65) 

Mesmo assim, nesse período, configura-se o que denominamos aqui de publicidade           
tradicional, termo que será recorrente ao longo deste trabalho. É por isso que, antes de anunciar as                 
próximas mudanças que fazem parte da história da publicidade, faz-se fundamental apresentar, de             
maneira sucinta, o seu funcionamento. 

3. “O MODELO TRADICIONAL É …” O FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DE          
PUBLICIDADE
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Janeiro, em 1808, considerado o primeiro jornal brasileiro, foi publicado o primeiro anúncio: o de               
um imóvel.  

No início do século XX, conforme o referido autor, a publicidade passou por mais              
mudanças: com a melhoria do parque gráfico e aparecimento das revistas, os anúncios ganharam              
ilustrações e cores e seus textos se tornaram mais objetivos. Foi nessa época, como surgimento do                
agenciadores de anúncios, que a profissão começou a ganhar as ruas. Logo depois, vieram as               
primeiras agências, que “começaram a se formar a partir de 1914, iniciando suas atividades em               
geral como empresas de venda de espaços de anúncios, evoluindo depois para o desenvolvimento              
de conteúdo.” (Dantas, 2015, p.60). 

No entanto, o autor confirma que a configuração de uma agência de publicidade tem origem               
em 1930, quando chegou ao brasil a primeira agência de propaganda norte-americana, que             
contribuiu para desenvolver uma nova estética para a publicidade, bem como fixar a             
profissionalização das áreas envolvidas com a atividade. Esta nova estética também estava coligada             
à chegada da rádio, na década de 30, quando a publicidade “passaria a ter som, vozes e até                  
músicas.” (ibid., 2005, p.64). Vozes sempre afetadas por algum tipo de crise, como na década de 50, 

marcada por significativas mudanças na sociedade brasileira, causada pela forte influência           
de padrões norte-americanos impostos aos países aliados ao período imediatamente          
posterior à II Guerra mundial, e a publicidade as acompanhou. De acordo com Marcondes              
(2001, p.25) a linguagem publicitária passa, então, a incorporar as liberdades e a sensação              
de progresso que toda a sociedade nacional está respirando. O tom ufanista e a tônica da                
modernização se fazem presentes em praticamente todas as mensagens que a propaganda            
emite nessa época. (Dantas, 2015, p.61) 

Caminhando na história, via-se a necessidade de regulamentação. Foi por isso que, “em             
1966, foi instituído o decreto no 57.690/66, cujo objetivo era definir as regras para a publicidade                
brasileira, o que contribui para que a publicidade se tornasse um negócio de verdade.” (Dantas,               
2015, p.63). Dentro de outros pontos, o decreto trouxe também uma regulamentação sobre a              
remuneração da agência: “De acordo com a Lei, a agência receberá 20% sobre os serviços prestados                
em mídia e 15% sobre os serviços prestados na área de produção.” (Dantas, 2015, p.63). 

Na década de 1980, acompanhando o mundo, mais uma crise, fez com que o setor perdesse                
grande parte da força que havia obtido desde sua origem. Na crise decorrente da bolsa americana, 

os anunciantes não possuíam verbas para investir em publicidade, por causa da inflação             
que assombrava todo paí no período imediatamente posterior ao fim da ditadura militar.             
Curiosamente, um setor que lidava com a criatividade a todo tempo parecia não ter              
sabido criar alternativas para sair da decadência e por isso muitas agências perderam o              
alto poder que conquista.  (Dantas, 2015, p.65) 

Mesmo assim, nesse período, configura-se o que denominamos aqui de publicidade           
tradicional, termo que será recorrente ao longo deste trabalho. É por isso que, antes de anunciar as                 
próximas mudanças que fazem parte da história da publicidade, faz-se fundamental apresentar, de             
maneira sucinta, o seu funcionamento. 

3. “O MODELO TRADICIONAL É …” O FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DE          
PUBLICIDADE

SD’s 02 - o modelo tradicional é … você recebe um briefing, o cliente é… se você é um cliente novo existe                      
um trabalho de de conhecimento mútuo, de imersão no cliente, de pesquisa e entendimento do que é esse                  
mercado do cliente, quais os problemas e necessidades dele, então, existe um trabalho de identificação               
dos problemas e propostas estratégicas de soluções é… esse trabalho ele é coordenado pela área de                
atendimento, o atendimento acaba sendo o guardião da marca e da relação com o cliente e isso passa                  
pela área de planejamento que vai trazer propostas aí um pouco mais estratégicas do que pode ser feito e                   
isso vai para a criação é... onde aquilo é tangibilizado de fato em uma campanha é… e pra mídia que,                    
muitas vezes trabalha já em paralelo ou em conjunto com a criação, para propor uma estratégia de                 
canais para distribuir essa mensagem. É… e aí, em volta dessas áreas, você tem outras que cuidam                 
muitas vezes da produção das ideias que foram aprovadas, seja ela produção digital, produção gráfica,               
produção eletrônica… 

Tabela 02 - Conjunto 02 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

Mesmo sob todas mudanças, a estrutura de uma agência de publicidade segue alguns             
preceitos. É importante termos clareza sobre as funções e perfis profissionais, pois eles serão              
importantes no desenvolvimento deste trabalho. Corrêa (2002) define o setores de uma agência em              
básico e opcionais:  

Podemos separar os setores de uma agência em básicos e opcionais. Os primeiros são (...)               
gerência, administração e finanças, atendimento, mídia e criação. Os opcionais são           
aqueles adotados com a finalidade de aperfeiçoar os serviços prestados pela empresa aos             
seus clientes e/ou com o fim de se transformarem em novos centros de lucros. (2002,               
p.35)

Naturalmente, como o referido autor aponta, dada a diversidade de estilos e tamanhos,             
sempre existirão diferenças entre uma e outra empresa, mas grande parte delas ainda segue o               
modelo base. Para isso, criamos uma base descritiva de cada profissional, para que haja clareza               
sobre cada função no percurso da dissertação. 

PROFISSIONAL DESCRIÇÃO 

Atendimento É o setor da agência que mantém o contato permanente com o cliente, cuidando de               
todos os serviços. Dessa forma, levanta dados, planeja, vendê, executa, coordena,           
controla faz tudo para que o seu  cliente tenha um bom nível de serviços.  

Dupla  de Criação É composta pelo redator e pelo diretor de arte, que trabalham em conjunto na criação               
da campanha.  

Diretor  de  Criação Pessoa responsável pelo produto criativo da agência. Tudo que é criado deve passar             
pelo seu  crivo antes de sair do  departamento. 

Estúdio de  
arte/Arte final 

Tem a função de marcar, passar a limpo as ideias rascunhadas pela criação, obviamente              
sob  sua  orientação.  

Produção Tem a função de orçamentar os trabalhos junto aos fornecedores e de supervisioná-los. 
Toda a produção eletrônica e gráfica passa por este departamento, seja rádio, televisão,             
cinema.  

Mídia É o departamento responsável pela correta aplicação das verbas de propaganda e            
respectivo controle. 
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Janeiro, em 1808, considerado o primeiro jornal brasileiro, foi publicado o primeiro anúncio: o de               
um imóvel.  

No início do século XX, conforme o referido autor, a publicidade passou por mais              
mudanças: com a melhoria do parque gráfico e aparecimento das revistas, os anúncios ganharam              
ilustrações e cores e seus textos se tornaram mais objetivos. Foi nessa época, como surgimento do                
agenciadores de anúncios, que a profissão começou a ganhar as ruas. Logo depois, vieram as               
primeiras agências, que “começaram a se formar a partir de 1914, iniciando suas atividades em               
geral como empresas de venda de espaços de anúncios, evoluindo depois para o desenvolvimento              
de conteúdo.” (Dantas, 2015, p.60). 

No entanto, o autor confirma que a configuração de uma agência de publicidade tem origem               
em 1930, quando chegou ao brasil a primeira agência de propaganda norte-americana, que             
contribuiu para desenvolver uma nova estética para a publicidade, bem como fixar a             
profissionalização das áreas envolvidas com a atividade. Esta nova estética também estava coligada             
à chegada da rádio, na década de 30, quando a publicidade “passaria a ter som, vozes e até                  
músicas.” (ibid., 2005, p.64). Vozes sempre afetadas por algum tipo de crise, como na década de 50, 

marcada por significativas mudanças na sociedade brasileira, causada pela forte influência           
de padrões norte-americanos impostos aos países aliados ao período imediatamente          
posterior à II Guerra mundial, e a publicidade as acompanhou. De acordo com Marcondes              
(2001, p.25) a linguagem publicitária passa, então, a incorporar as liberdades e a sensação              
de progresso que toda a sociedade nacional está respirando. O tom ufanista e a tônica da                
modernização se fazem presentes em praticamente todas as mensagens que a propaganda            
emite nessa época. (Dantas, 2015, p.61) 

Caminhando na história, via-se a necessidade de regulamentação. Foi por isso que, “em             
1966, foi instituído o decreto no 57.690/66, cujo objetivo era definir as regras para a publicidade                
brasileira, o que contribui para que a publicidade se tornasse um negócio de verdade.” (Dantas,               
2015, p.63). Dentro de outros pontos, o decreto trouxe também uma regulamentação sobre a              
remuneração da agência: “De acordo com a Lei, a agência receberá 20% sobre os serviços prestados                
em mídia e 15% sobre os serviços prestados na área de produção.” (Dantas, 2015, p.63). 

Na década de 1980, acompanhando o mundo, mais uma crise, fez com que o setor perdesse                
grande parte da força que havia obtido desde sua origem. Na crise decorrente da bolsa americana, 

os anunciantes não possuíam verbas para investir em publicidade, por causa da inflação             
que assombrava todo paí no período imediatamente posterior ao fim da ditadura militar.             
Curiosamente, um setor que lidava com a criatividade a todo tempo parecia não ter              
sabido criar alternativas para sair da decadência e por isso muitas agências perderam o              
alto poder que conquista.  (Dantas, 2015, p.65) 

Mesmo assim, nesse período, configura-se o que denominamos aqui de publicidade           
tradicional, termo que será recorrente ao longo deste trabalho. É por isso que, antes de anunciar as                 
próximas mudanças que fazem parte da história da publicidade, faz-se fundamental apresentar, de             
maneira sucinta, o seu funcionamento. 

3. “O MODELO TRADICIONAL É …” O FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DE          
PUBLICIDADE

SD’s 02 - o modelo tradicional é … você recebe um briefing, o cliente é… se você é um cliente novo existe                      
um trabalho de de conhecimento mútuo, de imersão no cliente, de pesquisa e entendimento do que é esse                  
mercado do cliente, quais os problemas e necessidades dele, então, existe um trabalho de identificação               
dos problemas e propostas estratégicas de soluções é… esse trabalho ele é coordenado pela área de                
atendimento, o atendimento acaba sendo o guardião da marca e da relação com o cliente e isso passa                  
pela área de planejamento que vai trazer propostas aí um pouco mais estratégicas do que pode ser feito e                   
isso vai para a criação é... onde aquilo é tangibilizado de fato em uma campanha é… e pra mídia que,                    
muitas vezes trabalha já em paralelo ou em conjunto com a criação, para propor uma estratégia de                 
canais para distribuir essa mensagem. É… e aí, em volta dessas áreas, você tem outras que cuidam                 
muitas vezes da produção das ideias que foram aprovadas, seja ela produção digital, produção gráfica,               
produção eletrônica… 

Tabela 02 - Conjunto 02 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

Mesmo sob todas mudanças, a estrutura de uma agência de publicidade segue alguns             
preceitos. É importante termos clareza sobre as funções e perfis profissionais, pois eles serão              
importantes no desenvolvimento deste trabalho. Corrêa (2002) define o setores de uma agência em              
básico e opcionais:  

Podemos separar os setores de uma agência em básicos e opcionais. Os primeiros são (...)               
gerência, administração e finanças, atendimento, mídia e criação. Os opcionais são           
aqueles adotados com a finalidade de aperfeiçoar os serviços prestados pela empresa aos             
seus clientes e/ou com o fim de se transformarem em novos centros de lucros. (2002,               
p.35)

Naturalmente, como o referido autor aponta, dada a diversidade de estilos e tamanhos,             
sempre existirão diferenças entre uma e outra empresa, mas grande parte delas ainda segue o               
modelo base. Para isso, criamos uma base descritiva de cada profissional, para que haja clareza               
sobre cada função no percurso da dissertação. 

PROFISSIONAL DESCRIÇÃO 

Atendimento É o setor da agência que mantém o contato permanente com o cliente, cuidando de               
todos os serviços. Dessa forma, levanta dados, planeja, vendê, executa, coordena,           
controla faz tudo para que o seu  cliente tenha um bom nível de serviços.  

Dupla  de  Criação É composta pelo redator e pelo diretor de arte, que trabalham em conjunto na criação               
da campanha.  

Diretor  de  Criação Pessoa responsável pelo produto criativo da agência. Tudo que é criado deve passar             
pelo seu  crivo antes de sair do  departamento. 

Estúdio de  
arte/Arte final 

Tem a função de marcar, passar a limpo as ideias rascunhadas pela criação, obviamente              
sob  sua  orientação.  

Produção Tem a função de orçamentar os trabalhos junto aos fornecedores e de supervisioná-los. 
Toda a produção eletrônica e gráfica passa por este departamento, seja rádio, televisão,             
cinema.  

Mídia É o departamento responsável pela correta aplicação das verbas de propaganda e            
respectivo controle. 

Planejamento Departamento é responsável por acompanhar o mercado para detectar oportunidades e           
tendências. Consegue mostrar o que os concorrentes estão fazendo e aponta soluções            
para o negócio do cliente. 

Tabela 03 - Profissões da Publicidade Tradicional - Elaboração do autor, com base em Corrêa (2002) e Dantas (2015). 

Também é importante destacar o processo de atuação de uma empresa de publicidade, em              
correlação com as demandas de um cliente externo, uma vez que o processo criativo acontece               
dentro da agência e sua estrutura de funcionamento. Tudo começa com o contato entre cliente e                
agência, que “reportam qual é a demanda da marca e o que eles esperam que seja feito pela                  
agência ” (Machado, Formiga Sobrinho, 2014, p.780). O resultado deste primeiro contato é um             
documento, também chamado de briefing, que é entregue aos profissionais de criação, que conter              
todas   as   informações   relevantes   as   demandas   solicitadas.  

Em geral os clientes da agência fazem o primeiro contato com a equipe de atendimento               
e reportam qual é a demanda da marca e o que eles esperam que seja feito pela agência.                  
Aos profissionais de atendimento e planejamento cabe a tarefa de elaborar um            
documento escrito com os principais pontos sobre a demanda discutida na reunião. O             
documento, também chamado de briefing, é entregue ao profissional de          
criação.(Machado, Formiga Sobrinho, 2014. p. 780) 

Enquanto esse trabalho pode parecer unidirecional, do cliente para a agência, o extrato             
mercadológico confirma que é um trabalho em conjunto, como vemos em parte das SD’s 02, “se                
você é um cliente novo existe um trabalho de de conhecimento mútuo, de imersão no cliente” . E                 
também, ao atendimento, não fica apenas a elaboração do briefing, sendo ele o coordenador do               
trabalho e “o guardião  da  marca  e da  relação com  o  cliente”. 

O briefing, então, sintetiza as principais limitações e potencialidades, impõe uma série de             
restrições como, por exemplo, a verba disponível, o prazo e as características do público-alvo e tem                
foco nos objetivos e nas informações mais importantes referentes ao cliente e à marca que ele                
representa, como apontam Machado e Formiga Sobrinho (2014). E, após o recebimento deste             
documento,“inicia-se uma etapa de pesquisa e busca de informações a respeito da marca do cliente e de tudo                  
o que foi pedido no documento e o bom andamento desta fase depende muito da disposição dos publicitários                
envolvidos.” (ibdi., 2014, p.781).

Entramos então na fase de planejamento, segundo Sampaio (1999), onde são alinhados os             
objetivos a serem atingidos pela propaganda, ordenadas as informações conhecidas pelo mercado, a             
concorrência e os consumidores e é definida a estratégia - o que deve ser comunicado, a quais                 
consumidores, de que forma, com que ênfase, e quando. Enquanto o briefing traz uma “pesquisa e                
entendimento do que é esse mercado do cliente, quais os problemas e necessidades dele” como               
vemos em outro recorte das SD’s 02, quando chega no planejamento o foco é mais direcionado,                
uma vez que “vai trazer  propostas  aí um  pouco mais  estratégicas do  que pode ser  feito”. 

Após a aprovação desse trabalho, um duplo passo começa a ser realizado: a criação, o e o                 
planejamento de mídia. Para Sampaio (1999), a criação ”é a geração de ideias que - de maneira                
surpreendente, sucinta, cativante e expressiva - comuniquem aquilo que se definido que deve ser transmitido               
ao consumidor. É nesta etapa que as mensagens publicitárias começam a tomar forma.” (1999, p.35). Hansen                
(2013) detalha mais o processo: 

O redator cuida dos elementos verbais, como título, texto de apoio, slogan. O diretor de               
arte faz o rafe (rascunho, primeiro esboço) e o layout das peças publicitárias, cuidando dos               
elementos não verbais. Já o diretor de criação, mesmo não participando ativamente do             
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Planejamento Departamento é responsável por acompanhar o mercado para detectar oportunidades e           
tendências. Consegue mostrar o que os concorrentes estão fazendo e aponta soluções            
para o negócio do cliente. 

Tabela 03 - Profissões da Publicidade Tradicional - Elaboração do autor, com base em Corrêa (2002) e Dantas (2015). 

Também é importante destacar o processo de atuação de uma empresa de publicidade, em              
correlação com as demandas de um cliente externo, uma vez que o processo criativo acontece               
dentro da agência e sua estrutura de funcionamento. Tudo começa com o contato entre cliente e                
agência, que “reportam qual é a demanda da marca e o que eles esperam que seja feito pela                  
agência ” (Machado, Formiga Sobrinho, 2014, p.780). O resultado deste primeiro contato é um             
documento, também chamado de briefing, que é entregue aos profissionais de criação, que conter              
todas   as   informações   relevantes   as   demandas   solicitadas.  

Em geral os clientes da agência fazem o primeiro contato com a equipe de atendimento               
e reportam qual é a demanda da marca e o que eles esperam que seja feito pela agência.                  
Aos profissionais de atendimento e planejamento cabe a tarefa de elaborar um            
documento escrito com os principais pontos sobre a demanda discutida na reunião. O             
documento, também chamado de briefing, é entregue ao profissional de          
criação.(Machado, Formiga Sobrinho, 2014. p. 780) 

Enquanto esse trabalho pode parecer unidirecional, do cliente para a agência, o extrato             
mercadológico confirma que é um trabalho em conjunto, como vemos em parte das SD’s 02, “se                
você é um cliente novo existe um trabalho de de conhecimento mútuo, de imersão no cliente” . E                 
também, ao atendimento, não fica apenas a elaboração do briefing, sendo ele o coordenador do               
trabalho e “o guardião  da  marca  e da  relação com  o  cliente”. 

O briefing, então, sintetiza as principais limitações e potencialidades, impõe uma série de             
restrições como, por exemplo, a verba disponível, o prazo e as características do público-alvo e tem                
foco nos objetivos e nas informações mais importantes referentes ao cliente e à marca que ele                
representa, como apontam Machado e Formiga Sobrinho (2014). E, após o recebimento deste             
documento,“inicia-se uma etapa de pesquisa e busca de informações a respeito da marca do cliente e de tudo                  
o que foi pedido no documento e o bom andamento desta fase depende muito da disposição dos publicitários                
envolvidos.” (ibdi., 2014, p.781).

Entramos então na fase de planejamento, segundo Sampaio (1999), onde são alinhados os             
objetivos a serem atingidos pela propaganda, ordenadas as informações conhecidas pelo mercado, a             
concorrência e os consumidores e é definida a estratégia - o que deve ser comunicado, a quais                 
consumidores, de que forma, com que ênfase, e quando. Enquanto o briefing traz uma “pesquisa e                
entendimento do que é esse mercado do cliente, quais os problemas e necessidades dele” como               
vemos em outro recorte das SD’s 02, quando chega no planejamento o foco é mais direcionado,                
uma vez que “vai trazer  propostas  aí um  pouco mais  estratégicas do  que pode ser  feito”. 

Após a aprovação desse trabalho, um duplo passo começa a ser realizado: a criação, o e o                 
planejamento de mídia. Para Sampaio (1999), a criação ”é a geração de ideias que - de maneira                
surpreendente, sucinta, cativante e expressiva - comuniquem aquilo que se definido que deve ser transmitido               
ao consumidor. É nesta etapa que as mensagens publicitárias começam a tomar forma.” (1999, p.35). Hansen                
(2013) detalha mais o processo: 

O redator cuida dos elementos verbais, como título, texto de apoio, slogan. O diretor de               
arte faz o rafe (rascunho, primeiro esboço) e o layout das peças publicitárias, cuidando dos               
elementos não verbais. Já o diretor de criação, mesmo não participando ativamente do             

brainstorm, indica a dupla de criação que participará do brainstorm e orienta o diretor de               
arte e redator sobre a linha criativa. Tudo que é criado passa pelo seu crivo, antes de ser                  
levado ao conhecimento do atendimento, e posteriormente, ao anunciantes. (Hansen,          
2013. p.32) 

Simultaneamente à criação, então, desenvolve-se o planejamento de mídia, que estuda quais            
os meios de comunicação (rádio, TV, .etc) os veículos de ”cada meio, as posições, formatos mais                
adequados para atingir de modo mais eficiente - dentro dos objetivos definidos e recurso existentes               
- os consumidores desejados.” (Sampaio, 1999, p.36). Em outro trecho das SD’s 02, podemos            
observar que o trabalho mídia ainda acontece desta forma nas agências, quando o criativo menciona              
que “muitas vezes trabalha já em paralelo ou em conjunto com a criação, para propor uma               
estratégia  de canais para  distribuir essa  mensagem .”

A seguir, vem a aprovação da criação e da mídia, que acontecem em formatos variados, mas                
“deve ser resolvida por aqueles que fizeram o planejamento e por quem detém a palavras final sobre                 
a propaganda dentro da empresa anunciantes” (Sampaio, 1999, p.36) . Da mesma forma que na fase                
do planejamento, análises e revisões também fazem parte desta etapa de aprovação e da mídia.               
Após isso, são realizadas a produção das peças e a compra de mídia. Essa última fase é o que vemos                    
no conjunto final das SDs 02, “e aí, em volta dessas áreas, você tem outras que cuidam muitas                  
vezes da produção das ideias que foram aprovadas, seja ela produção digital, produção gráfica,              
produção eletrônica…”, ou seja, há uma ideia de circularidade do funcionamento de uma agência,              
um modelo de interação entre as áreas estrutura a operação criativa de publicidade. 

Em resumo, foi assim que “os séculos XIX e XX viram surgir e se consolidar um modelo de                  
prática publicitária caracterizado pela destinação de suas mensagens efetivado através de meios de             
comunicação de massa – panfletos, cartazes, jornais, revistas, cinema, rádio e TV” (Atem, Azevedo              
e Oliveira, 2014, p.7). Na era das mídias massivas, as atividades publicitárias definiam-se a partir da                
noção de intervalo comercial, que as diferenciavam claramente das programações exibidas nas            
emissoras de rádio ou televisão, conforme conotações de Mendonça e Santaella (2014). Isto ocorria              
nas mídias eletrônicas, mas também era observável nas mídias impressas, “posto que revistas e              
jornais constituíam-se, a partir do contraste entre conteúdos editoriais (reportagens, editoriais de            
moda, fotografias jornalísticas) e anúncios publicitários.” (Mendonça, Santaella, 2014, p.19).  

Tendo uma sucinta, mas clara, visão do contexto da publicidade tradicional, suportada por             
sequências discursivas extraídas do mercado, sem contrapontos sobre a forma de operação,            
chegamos ao (que classificamos como) conturbado cenário atual da publicidade, promovido           
principalmente pela chegada da internet, nos anos 1990, que começou a se consolidar como um dos                
mais importantes acontecimentos que marcaram época, como Dantas (2015) revela, uma vez que “a              
informação, o grande insumo da nova rede, passou a ser difundida em grande escala e acessar                
praticamente por todas as pessoas que tinham acesso a um computador.” (ibid., 2015, p.67). A               
internet mudou a forma como as pessoas percebiam as coisas, ampliando seu poder como cidadãos               
e consumidores de produtos e serviços. 

4. “MILHÕES DE DESDOBRAMENTOS E APLICAÇÕES E IDEIAS NOVAS”: A        
CIBERPUBLICIDADE

SD’s 03 -... A gente tá vivendo uma crise do nosso mercado. Nisso, eu não tenho certeza assim, do quanto                    
essa crise é compreendida no ambiente acadêmico, pra quem não tá vivendo a transformação que a gente                 
tá vivendo nas agências na prática (...) Antigamente, você fazia uma campanha e você entregava um filme                 
pra tevê, meia dúzia de anúncios e, sei lá, três placas de outdoor. E aquilo era uma campanha que                   
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Planejamento Departamento é responsável por acompanhar o mercado para detectar oportunidades e           
tendências. Consegue mostrar o que os concorrentes estão fazendo e aponta soluções            
para o negócio do cliente. 

Tabela 03 - Profissões da Publicidade Tradicional - Elaboração do autor, com base em Corrêa (2002) e Dantas (2015). 

Também é importante destacar o processo de atuação de uma empresa de publicidade, em              
correlação com as demandas de um cliente externo, uma vez que o processo criativo acontece               
dentro da agência e sua estrutura de funcionamento. Tudo começa com o contato entre cliente e                
agência, que “reportam qual é a demanda da marca e o que eles esperam que seja feito pela                  
agência ” (Machado, Formiga Sobrinho, 2014, p.780). O resultado deste primeiro contato é um             
documento, também chamado de briefing, que é entregue aos profissionais de criação, que conter              
todas   as   informações   relevantes   as   demandas   solicitadas.  

Em geral os clientes da agência fazem o primeiro contato com a equipe de atendimento               
e reportam qual é a demanda da marca e o que eles esperam que seja feito pela agência.                  
Aos profissionais de atendimento e planejamento cabe a tarefa de elaborar um            
documento escrito com os principais pontos sobre a demanda discutida na reunião. O             
documento, também chamado de briefing, é entregue ao profissional de          
criação.(Machado, Formiga Sobrinho, 2014. p. 780) 

Enquanto esse trabalho pode parecer unidirecional, do cliente para a agência, o extrato             
mercadológico confirma que é um trabalho em conjunto, como vemos em parte das SD’s 02, “se                
você é um cliente novo existe um trabalho de de conhecimento mútuo, de imersão no cliente” . E                 
também, ao atendimento, não fica apenas a elaboração do briefing, sendo ele o coordenador do               
trabalho e “o guardião  da  marca  e da  relação com  o  cliente”. 

O briefing, então, sintetiza as principais limitações e potencialidades, impõe uma série de             
restrições como, por exemplo, a verba disponível, o prazo e as características do público-alvo e tem                
foco nos objetivos e nas informações mais importantes referentes ao cliente e à marca que ele                
representa, como apontam Machado e Formiga Sobrinho (2014). E, após o recebimento deste             
documento,“inicia-se uma etapa de pesquisa e busca de informações a respeito da marca do cliente e de tudo                  
o que foi pedido no documento e o bom andamento desta fase depende muito da disposição dos publicitários                
envolvidos.” (ibdi., 2014, p.781).

Entramos então na fase de planejamento, segundo Sampaio (1999), onde são alinhados os             
objetivos a serem atingidos pela propaganda, ordenadas as informações conhecidas pelo mercado, a             
concorrência e os consumidores e é definida a estratégia - o que deve ser comunicado, a quais                 
consumidores, de que forma, com que ênfase, e quando. Enquanto o briefing traz uma “pesquisa e                
entendimento do que é esse mercado do cliente, quais os problemas e necessidades dele” como               
vemos em outro recorte das SD’s 02, quando chega no planejamento o foco é mais direcionado,                
uma vez que “vai trazer  propostas  aí um  pouco mais  estratégicas do  que pode ser  feito”. 

Após a aprovação desse trabalho, um duplo passo começa a ser realizado: a criação, o e o                 
planejamento de mídia. Para Sampaio (1999), a criação ”é a geração de ideias que - de maneira                
surpreendente, sucinta, cativante e expressiva - comuniquem aquilo que se definido que deve ser transmitido               
ao consumidor. É nesta etapa que as mensagens publicitárias começam a tomar forma.” (1999, p.35). Hansen                
(2013) detalha mais o processo: 

O redator cuida dos elementos verbais, como título, texto de apoio, slogan. O diretor de               
arte faz o rafe (rascunho, primeiro esboço) e o layout das peças publicitárias, cuidando dos               
elementos não verbais. Já o diretor de criação, mesmo não participando ativamente do             

brainstorm, indica a dupla de criação que participará do brainstorm e orienta o diretor de               
arte e redator sobre a linha criativa. Tudo que é criado passa pelo seu crivo, antes de ser                  
levado ao conhecimento do atendimento, e posteriormente, ao anunciantes. (Hansen,          
2013. p.32) 

Simultaneamente à criação, então, desenvolve-se o planejamento de mídia, que estuda quais            
os meios de comunicação (rádio, TV, .etc) os veículos de ”cada meio, as posições, formatos mais                
adequados para atingir de modo mais eficiente - dentro dos objetivos definidos e recurso existentes               
- os consumidores desejados.” (Sampaio, 1999, p.36). Em outro trecho das SD’s 02, podemos            
observar que o trabalho mídia ainda acontece desta forma nas agências, quando o criativo menciona              
que “muitas vezes trabalha já em paralelo ou em conjunto com a criação, para propor uma               
estratégia  de canais para  distribuir essa  mensagem .”

A seguir, vem a aprovação da criação e da mídia, que acontecem em formatos variados, mas                
“deve ser resolvida por aqueles que fizeram o planejamento e por quem detém a palavras final sobre                 
a propaganda dentro da empresa anunciantes” (Sampaio, 1999, p.36) . Da mesma forma que na fase                
do planejamento, análises e revisões também fazem parte desta etapa de aprovação e da mídia.               
Após isso, são realizadas a produção das peças e a compra de mídia. Essa última fase é o que vemos                    
no conjunto final das SDs 02, “e aí, em volta dessas áreas, você tem outras que cuidam muitas                  
vezes da produção das ideias que foram aprovadas, seja ela produção digital, produção gráfica,              
produção eletrônica…”, ou seja, há uma ideia de circularidade do funcionamento de uma agência,              
um modelo de interação entre as áreas estrutura a operação criativa de publicidade. 

Em resumo, foi assim que “os séculos XIX e XX viram surgir e se consolidar um modelo de                  
prática publicitária caracterizado pela destinação de suas mensagens efetivado através de meios de             
comunicação de massa – panfletos, cartazes, jornais, revistas, cinema, rádio e TV” (Atem, Azevedo              
e Oliveira, 2014, p.7). Na era das mídias massivas, as atividades publicitárias definiam-se a partir da                
noção de intervalo comercial, que as diferenciavam claramente das programações exibidas nas            
emissoras de rádio ou televisão, conforme conotações de Mendonça e Santaella (2014). Isto ocorria              
nas mídias eletrônicas, mas também era observável nas mídias impressas, “posto que revistas e              
jornais constituíam-se, a partir do contraste entre conteúdos editoriais (reportagens, editoriais de            
moda, fotografias jornalísticas) e anúncios publicitários.” (Mendonça, Santaella, 2014, p.19).  

Tendo uma sucinta, mas clara, visão do contexto da publicidade tradicional, suportada por             
sequências discursivas extraídas do mercado, sem contrapontos sobre a forma de operação,            
chegamos ao (que classificamos como) conturbado cenário atual da publicidade, promovido           
principalmente pela chegada da internet, nos anos 1990, que começou a se consolidar como um dos                
mais importantes acontecimentos que marcaram época, como Dantas (2015) revela, uma vez que “a              
informação, o grande insumo da nova rede, passou a ser difundida em grande escala e acessar                
praticamente por todas as pessoas que tinham acesso a um computador.” (ibid., 2015, p.67). A               
internet mudou a forma como as pessoas percebiam as coisas, ampliando seu poder como cidadãos               
e consumidores de produtos e serviços. 

4. “MILHÕES DE DESDOBRAMENTOS E APLICAÇÕES E IDEIAS NOVAS”: A        
CIBERPUBLICIDADE

SD’s 03 -... A gente tá vivendo uma crise do nosso mercado. Nisso, eu não tenho certeza assim, do quanto                    
essa crise é compreendida no ambiente acadêmico, pra quem não tá vivendo a transformação que a gente                 
tá vivendo nas agências na prática (...) Antigamente, você fazia uma campanha e você entregava um filme                 
pra tevê, meia dúzia de anúncios e, sei lá, três placas de outdoor. E aquilo era uma campanha que                   

gerava… centenas de milhões pra agência. É… hoje, você continua tendo tudo isso, só que você tem que                  
fazer milhões de desdobramentos e aplicações e ideias novas, mídias que não existiam, então você tem                
todo um volume absurdo de gente trabalhando em digital, você tem é… uma área de social, área de                  
design, você tem área de branded content, você tem a área que cuida do projeto especial que o cliente                   
quer para brilhar numa convenção, então você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da                
agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe grande.  

Tabela 04 - Conjunto 03 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

A internet foi só o começo de grandes mudanças no mercado publicitário. Ou, de como               
temos no trecho das SD’s 03, “a transformação que a gente tá vivendo nas agências na prática ”.                 
Como Dantas (2015) confirma, “outro ponto importante que caracterizou a segunda metade da             
década de 1980 e da década de 1990 foi a desmassificação do mercado. As pessoas começaram a                 
buscar soluções customizadas, quase individualizadas, que fizeram com que o mercado segmentar            
mais.” (p.94).  

Nessa época, os serviços deixaram de ser um monólogo com a participação da             
tecnologia e passaram a manter um diálogo direto com o consumidor. O conhecimento e              
a informação passaram a desempenhar importante papel na comunicação: mudanças na           
sociedade vincularam-se às novas tecnologias, e essas tecnologias impactam         
significativamente a produção de bens e serviços e o conjunto das relações sociais. (ibid,              
2015, p.95) 

Ou seja, a customização em massa, que marcou tanto o mercado da indústria de bens               
tangíveis nos anos 1990, chegava a cada dia com mais velocidade à indústria de serviços e, por                 
conseguinte, também à publicidade. A rápida e constante mudança dos mercados gera consumidores             
cada vez mais exigentes e com mais poder de barganha, que esperam de seus fornecedores soluções                
para direcionar as novas realidades do mercado. Tais conotações baseadas em Dantas (2015)             
revelam que, basicamente, a forma de fazer negócios mudou. O chamado marketing de nichos              
passou a substituir gradativamente o marketing de massa. Com isso, novos formatos de produção e               
propagação das mensagens publicitárias entraram em vigor:  

A evolução tecnológica desencadeou o processo de convergência das mídias, assim           
como estimulou o crescimento da produção e do consumo transmidiático, ou seja, do             
trânsito de uma mídia a outra, em que um mesmo conteúdo é transposto para diferentes               
mídias e em que cada mídia desempenha o seu papel da melhor maneira que lhe é                
possível. Com isso, o consumidor passa pela experiência de seguir um mesmo conteúdo             
através de canais diferenciados. (Mendonça, Santaella, 2014, p.21.) 

Nesse cenário de profundas mudanças, como Mendonça e Santaella (2014) apontam, a            
centralidade de uma mídia é substituída por múltiplas plataformas que intensificam a adaptação de              
conteúdos entre as diversas mídias. Isso também é evidenciado e vivido pelo mercado, como              
podemos observar no primeiro trecho das SD’s 03, “antigamente, você fazia uma campanha e você               
entregava um filme pra tevê, meia dúzia de anúncios e, sei lá, três placas de outdoor.” e “hoje,                  
você continua tendo tudo isso, só que você tem que fazer milhões de desdobramentos e aplicações e                 
ideias novas, mídias que não existiam.” Assim, “um produto midiático como um vídeo, produzido              
para ser veiculado na TV, transita para um game, podendo aparecer nas diversas telas dos               
dispositivos móveis, além de sites como YouTube, as redes sociais, o Facebook e o Twitter, entre                
outras.” (Mendonça, Santaella, 2014, p.21).  

427



gerava… centenas de milhões pra agência. É… hoje, você continua tendo tudo isso, só que você tem que                  
fazer milhões de desdobramentos e aplicações e ideias novas, mídias que não existiam, então você tem                
todo um volume absurdo de gente trabalhando em digital, você tem é… uma área de social, área de                  
design, você tem área de branded content, você tem a área que cuida do projeto especial que o cliente                   
quer para brilhar numa convenção, então você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da                
agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe grande.  

Tabela 04 - Conjunto 03 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

A internet foi só o começo de grandes mudanças no mercado publicitário. Ou, de como               
temos no trecho das SD’s 03, “a transformação que a gente tá vivendo nas agências na prática ”.                 
Como Dantas (2015) confirma, “outro ponto importante que caracterizou a segunda metade da             
década de 1980 e da década de 1990 foi a desmassificação do mercado. As pessoas começaram a                 
buscar soluções customizadas, quase individualizadas, que fizeram com que o mercado segmentar            
mais.” (p.94).  

Nessa época, os serviços deixaram de ser um monólogo com a participação da             
tecnologia e passaram a manter um diálogo direto com o consumidor. O conhecimento e              
a informação passaram a desempenhar importante papel na comunicação: mudanças na           
sociedade vincularam-se às novas tecnologias, e essas tecnologias impactam         
significativamente a produção de bens e serviços e o conjunto das relações sociais. (ibid,              
2015, p.95) 

Ou seja, a customização em massa, que marcou tanto o mercado da indústria de bens               
tangíveis nos anos 1990, chegava a cada dia com mais velocidade à indústria de serviços e, por                 
conseguinte, também à publicidade. A rápida e constante mudança dos mercados gera consumidores             
cada vez mais exigentes e com mais poder de barganha, que esperam de seus fornecedores soluções                
para direcionar as novas realidades do mercado. Tais conotações baseadas em Dantas (2015)             
revelam que, basicamente, a forma de fazer negócios mudou. O chamado marketing de nichos              
passou a substituir gradativamente o marketing de massa. Com isso, novos formatos de produção e               
propagação das mensagens publicitárias entraram em vigor:  

A evolução tecnológica desencadeou o processo de convergência das mídias, assim           
como estimulou o crescimento da produção e do consumo transmidiático, ou seja, do             
trânsito de uma mídia a outra, em que um mesmo conteúdo é transposto para diferentes               
mídias e em que cada mídia desempenha o seu papel da melhor maneira que lhe é                
possível. Com isso, o consumidor passa pela experiência de seguir um mesmo conteúdo             
através de canais diferenciados. (Mendonça, Santaella, 2014, p.21.) 

Nesse cenário de profundas mudanças, como Mendonça e Santaella (2014) apontam, a            
centralidade de uma mídia é substituída por múltiplas plataformas que intensificam a adaptação de              
conteúdos entre as diversas mídias. Isso também é evidenciado e vivido pelo mercado, como              
podemos observar no primeiro trecho das SD’s 03, “antigamente, você fazia uma campanha e você               
entregava um filme pra tevê, meia dúzia de anúncios e, sei lá, três placas de outdoor.” e “hoje,                  
você continua tendo tudo isso, só que você tem que fazer milhões de desdobramentos e aplicações e                 
ideias novas, mídias que não existiam.” Assim, “um produto midiático como um vídeo, produzido              
para ser veiculado na TV, transita para um game, podendo aparecer nas diversas telas dos               
dispositivos móveis, além de sites como YouTube, as redes sociais, o Facebook e o Twitter, entre                
outras.” (Mendonça, Santaella, 2014, p.21).  

É com base neste cenário que Atem e Tavares (2014) configuraram o termo             
Ciberpublicidade, “uma certa reconfiguração do fazer publicitário, para além da manutenção de            
alguns traços característicos da publicidade tradicional. Há algumas décadas, as estratégias de            
Marketing e de Publicidade vêm sendo redirecionadas dos produtos para os consumidores.” (2014,             
p.121). A lógica desse modelo tradicional de publicidade, como proposto por Atem, Azevedo e             
Oliveira (2014), implicava em uma comunicação praticamente unidirecional, de marca para          
consumidores. Agora, para os referidos autores, com o acesso facilitado à tecnologias e internet, o              
consumidor passa a ser também enunciador midiático. Sendo “esse aspecto extremamente          
considerável para a consolidação da Cibercultura acaba, naturalmente, por forçar uma nova postura            
por parte de anunciantes (...) na hora de estruturarem estratégias de persuasão e vendas” (2014, p.9).

No contexto contemporâneo, em muitos momentos a apropriação do discurso da           
publicidade por parte do seu público consumidor foge ao controle da esfera da emissão              
publicitária: este novo público não só se apropria daquele discurso, como também é             
responsável pela repercussão dessas mensagens, de maneira muitas vezes imprevista.          
(Souza, Marchesi, 2014, p. ) 

Muitas vezes, como Covaleski (2014) coloca, “o público não é mais um mero receptor              
passivo, e o próprio discurso nem sempre é proferido pelo anunciante – a quem cabe em algumas                 
situações, como vimos, simplesmente responder ao consumidor.” (2014, p.173). É, seguindo a            
conceituação do referido autor, a época de se ponderar a identificação e a distinção no diálogo entre                 
consumidores e anunciantes, sendo que isso requer criações diferenciadas na forma e no conteúdo,              
para discursar e para responder. 

Sendo assim, diante desta necessidade de interatividade, como Atem, Azevedo e Oliveira             
(2014) ressaltam, anunciantes e agências de publicidade ampliaram seus objetivos estratégicos indo            
além de posicionar suas marcas de formas distintas da concorrência, com propostas relevantes para              
seus consumidores. Nesse sentido, Mendonça e Santaella (2014) revelam que, rapidamente, o            
mercado publicitário tratou de experimentar novos formatos, visando interagir com seus públicos,            
mas, principalmente, chamar atenção dos consumidores para mensagens que pudessem          
proporcionar experiências diferenciadas em ambientes interativos, capazes de proporcionar maior          
engajamento e diversão.  

Esses novos formatos, possibilidades e configurações levaram a uma adição de alguns perfis             
profissionais que agora, em grande parte fazem parte do escopo publicitário. Evidências            
confirmadas por outro conjunto de SDs desta seção, “tem é… uma área de social, área de design,                 
você tem área de branded content, você tem a área que cuida do projeto especial que o cliente quer                   
para brilhar numa convenção, então você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da               
agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe grande.” Essa grande equipe,              
agora, faz parte da atividade publicitária. É por isso que trazemos aqui uma nova explicação dos                
perfis: 

PROFISSIONAL DESCRIÇÃO 

Especialistas em  
Análise 
Web/Atendimento
s  digitais 

Especialistas encarregados de medir os dados de audiência e publicidade de um            
site com a finalidade de melhorar seu  posicionamento. 
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gerava… centenas de milhões pra agência. É… hoje, você continua tendo tudo isso, só que você tem que                  
fazer milhões de desdobramentos e aplicações e ideias novas, mídias que não existiam, então você tem                
todo um volume absurdo de gente trabalhando em digital, você tem é… uma área de social, área de                  
design, você tem área de branded content, você tem a área que cuida do projeto especial que o cliente                   
quer para brilhar numa convenção, então você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da                
agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe grande.  

Tabela 04 - Conjunto 03 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

A internet foi só o começo de grandes mudanças no mercado publicitário. Ou, de como               
temos no trecho das SD’s 03, “a transformação que a gente tá vivendo nas agências na prática ”.                 
Como Dantas (2015) confirma, “outro ponto importante que caracterizou a segunda metade da             
década de 1980 e da década de 1990 foi a desmassificação do mercado. As pessoas começaram a                 
buscar soluções customizadas, quase individualizadas, que fizeram com que o mercado segmentar            
mais.” (p.94).  

Nessa época, os serviços deixaram de ser um monólogo com a participação da             
tecnologia e passaram a manter um diálogo direto com o consumidor. O conhecimento e              
a informação passaram a desempenhar importante papel na comunicação: mudanças na           
sociedade vincularam-se às novas tecnologias, e essas tecnologias impactam         
significativamente a produção de bens e serviços e o conjunto das relações sociais. (ibid,              
2015, p.95) 

Ou seja, a customização em massa, que marcou tanto o mercado da indústria de bens               
tangíveis nos anos 1990, chegava a cada dia com mais velocidade à indústria de serviços e, por                 
conseguinte, também à publicidade. A rápida e constante mudança dos mercados gera consumidores             
cada vez mais exigentes e com mais poder de barganha, que esperam de seus fornecedores soluções                
para direcionar as novas realidades do mercado. Tais conotações baseadas em Dantas (2015)             
revelam que, basicamente, a forma de fazer negócios mudou. O chamado marketing de nichos              
passou a substituir gradativamente o marketing de massa. Com isso, novos formatos de produção e               
propagação das mensagens publicitárias entraram em vigor:  

A evolução tecnológica desencadeou o processo de convergência das mídias, assim           
como estimulou o crescimento da produção e do consumo transmidiático, ou seja, do             
trânsito de uma mídia a outra, em que um mesmo conteúdo é transposto para diferentes               
mídias e em que cada mídia desempenha o seu papel da melhor maneira que lhe é                
possível. Com isso, o consumidor passa pela experiência de seguir um mesmo conteúdo             
através de canais diferenciados. (Mendonça, Santaella, 2014, p.21.) 

Nesse cenário de profundas mudanças, como Mendonça e Santaella (2014) apontam, a            
centralidade de uma mídia é substituída por múltiplas plataformas que intensificam a adaptação de              
conteúdos entre as diversas mídias. Isso também é evidenciado e vivido pelo mercado, como              
podemos observar no primeiro trecho das SD’s 03, “antigamente, você fazia uma campanha e você               
entregava um filme pra tevê, meia dúzia de anúncios e, sei lá, três placas de outdoor.” e “hoje,                  
você continua tendo tudo isso, só que você tem que fazer milhões de desdobramentos e aplicações e                 
ideias novas, mídias que não existiam.” Assim, “um produto midiático como um vídeo, produzido              
para ser veiculado na TV, transita para um game, podendo aparecer nas diversas telas dos               
dispositivos móveis, além de sites como YouTube, as redes sociais, o Facebook e o Twitter, entre                
outras.” (Mendonça, Santaella, 2014, p.21).  

É com base neste cenário que Atem e Tavares (2014) configuraram o termo             
Ciberpublicidade, “uma certa reconfiguração do fazer publicitário, para além da manutenção de            
alguns traços característicos da publicidade tradicional. Há algumas décadas, as estratégias de            
Marketing e de Publicidade vêm sendo redirecionadas dos produtos para os consumidores.” (2014,             
p.121). A lógica desse modelo tradicional de publicidade, como proposto por Atem, Azevedo e             
Oliveira (2014), implicava em uma comunicação praticamente unidirecional, de marca para          
consumidores. Agora, para os referidos autores, com o acesso facilitado à tecnologias e internet, o              
consumidor passa a ser também enunciador midiático. Sendo “esse aspecto extremamente          
considerável para a consolidação da Cibercultura acaba, naturalmente, por forçar uma nova postura            
por parte de anunciantes (...) na hora de estruturarem estratégias de persuasão e vendas” (2014, p.9).

No contexto contemporâneo, em muitos momentos a apropriação do discurso da           
publicidade por parte do seu público consumidor foge ao controle da esfera da emissão              
publicitária: este novo público não só se apropria daquele discurso, como também é             
responsável pela repercussão dessas mensagens, de maneira muitas vezes imprevista.          
(Souza, Marchesi, 2014, p. ) 

Muitas vezes, como Covaleski (2014) coloca, “o público não é mais um mero receptor              
passivo, e o próprio discurso nem sempre é proferido pelo anunciante – a quem cabe em algumas                 
situações, como vimos, simplesmente responder ao consumidor.” (2014, p.173). É, seguindo a            
conceituação do referido autor, a época de se ponderar a identificação e a distinção no diálogo entre                 
consumidores e anunciantes, sendo que isso requer criações diferenciadas na forma e no conteúdo,              
para discursar e para responder. 

Sendo assim, diante desta necessidade de interatividade, como Atem, Azevedo e Oliveira             
(2014) ressaltam, anunciantes e agências de publicidade ampliaram seus objetivos estratégicos indo            
além de posicionar suas marcas de formas distintas da concorrência, com propostas relevantes para              
seus consumidores. Nesse sentido, Mendonça e Santaella (2014) revelam que, rapidamente, o            
mercado publicitário tratou de experimentar novos formatos, visando interagir com seus públicos,            
mas, principalmente, chamar atenção dos consumidores para mensagens que pudessem          
proporcionar experiências diferenciadas em ambientes interativos, capazes de proporcionar maior          
engajamento e diversão.  

Esses novos formatos, possibilidades e configurações levaram a uma adição de alguns perfis             
profissionais que agora, em grande parte fazem parte do escopo publicitário. Evidências            
confirmadas por outro conjunto de SDs desta seção, “tem é… uma área de social, área de design,                 
você tem área de branded content, você tem a área que cuida do projeto especial que o cliente quer                   
para brilhar numa convenção, então você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da               
agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe grande.” Essa grande equipe,              
agora, faz parte da atividade publicitária. É por isso que trazemos aqui uma nova explicação dos                
perfis: 

PROFISSIONAL DESCRIÇÃO 

Especialistas em  
Análise 
Web/Atendimento
s  digitais 

Especialistas encarregados de medir os dados de audiência e publicidade de um            
site com a finalidade de melhorar seu  posicionamento. 

Webdesigners Profissionais que têm conhecimentos de computação gráfica e programas de          
design, que trabalham para melhorar o aspecto e usabilidade de um site ou             
aplicativo. 

Especialista em  
SEM (Search  
Engine 
Marketing)/SEO 
(Search Engine  
Optimization) 

Especialista em marketing online, decide a audiência a qual será dirigida a ação             
publicitária, as palavras-chave que irão ser patrocinadas, orçamento, análise de          
competidores e como viabilizar que a empresa seja destaque no Google, por            
exemplo. 

Programador Cria aplicativos e resolve problemas derivados de seu  funcionamento. 

Diretor de  
Marketing online 

É o especialista que cuida dos contratos publicitários na Web e da criação de              
campanhas de promoção de produtos. 

Gerente de redes   
sociais 

Sua principal função consiste na comunicação da empresa através das redes           
sociais, como o facebook, twitter, whatsapp, entre outras.  

Especialista em  
conteúdo/ 
Branded  Content 

Especialista responsável por produção de conteúdo customizado de acordo com o           
público ou pela gestão de conteúdo criado por parceiros, para diversas           
plataformas.  

Tabela 05 - Profissões da Ciberpublicidade - Elaboração própria, com base em Dantas (2015). 

Esse quadro, como apontado, é apenas uma adição aos perfis já existentes na configuração              
da atividade publicitária. Mesmo que existam, certamente, características que se repetem quando            
comparamos a publicidade tradicional à Ciberpublicidade, como “necessidades de pesquisa,          
planejamento, mídia, criação, produção e avaliação;” (Atem, Tavares, 2014, p.122),o cenário hoje é             
outro, porque sem “a interação profunda (mais do que mera participação) dos consumidores, não há               
sequer campanha publicitária, uma vez que estes são chamados a cocriar a própria campanha, as               
discursividades que a permeiam e, por extensão cognitiva, a própria identidade da marca.” (Atem,              
Tavares, 2014, p.122). 

O que se pode concluir de tudo isso é que os caminhos tradicionais da publicidade, seus                
padrões e convenções assumidas perderam seu poder de penetração. Além de vivermos            
em sociedades líquidas, (...) as possibilidades midiáticas a serem exploradas pelas           
campanhas publicitárias são múltiplas, diversificadas e o consumidor não é mais o            
mesmo. Em uma cultura que lhe oferece uma quantidade exorbitante de vias para o              
consumo, seu desejo se dispersou. (Mendonça, Santaella, 2014, p. .25) 

5. “AS AGÊNCIAS HOJE ESTÃO NUM DILEMA” - A PROFISSÃO DO PUBLICITÁRIO          
“EM CRISE”

SD’s 04 - As agências hoje estão num dilema, é… de modelo, de processo de trabalho e o tipo de gente                     
que tá indo trabalhar nas agências também está mudando, porque as pessoas sabem que não vão ter mais                  
as condições de trabalho a grana que tinham antes, existem outras áreas que acabam sendo tão mais                 
atraentes dentro de, pra quem se interessa em uma profissão criativa. Então você tem uma migração de                 
gente para outras áreas e até uma migração de gente para outros países, buscando mercados com mais                 
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Webdesigners Profissionais que têm conhecimentos de computação gráfica e programas de          
design, que trabalham para melhorar o aspecto e usabilidade de um site ou             
aplicativo. 

Especialista em  
SEM (Search  
Engine 
Marketing)/SEO 
(Search Engine  
Optimization) 

Especialista em marketing online, decide a audiência a qual será dirigida a ação             
publicitária, as palavras-chave que irão ser patrocinadas, orçamento, análise de          
competidores e como viabilizar que a empresa seja destaque no Google, por            
exemplo. 

Programador Cria aplicativos e resolve problemas derivados de seu funcionamento. 

Diretor de  
Marketing online 

É o especialista que cuida dos contratos publicitários na Web e da criação de              
campanhas de promoção de produtos. 

Gerente de redes   
sociais 

Sua principal função consiste na comunicação da empresa através das redes           
sociais, como o facebook, twitter, whatsapp, entre outras.  

Especialista em  
conteúdo/ 
Branded Content 

Especialista responsável por produção de conteúdo customizado de acordo com o           
público ou pela gestão de conteúdo criado por parceiros, para diversas           
plataformas.  

Tabela 05 - Profissões da Ciberpublicidade - Elaboração própria, com base em Dantas (2015). 

Esse quadro, como apontado, é apenas uma adição aos perfis já existentes na configuração              
da atividade publicitária. Mesmo que existam, certamente, características que se repetem quando            
comparamos a publicidade tradicional à Ciberpublicidade, como “necessidades de pesquisa,          
planejamento, mídia, criação, produção e avaliação;” (Atem, Tavares, 2014, p.122),o cenário hoje é             
outro, porque sem “a interação profunda (mais do que mera participação) dos consumidores, não há               
sequer campanha publicitária, uma vez que estes são chamados a cocriar a própria campanha, as               
discursividades que a permeiam e, por extensão cognitiva, a própria identidade da marca.” (Atem,              
Tavares, 2014, p.122). 

O que se pode concluir de tudo isso é que os caminhos tradicionais da publicidade, seus                
padrões e convenções assumidas perderam seu poder de penetração. Além de vivermos            
em sociedades líquidas, (...) as possibilidades midiáticas a serem exploradas pelas           
campanhas publicitárias são múltiplas, diversificadas e o consumidor não é mais o            
mesmo. Em uma cultura que lhe oferece uma quantidade exorbitante de vias para o              
consumo, seu desejo se dispersou. (Mendonça, Santaella, 2014, p. .25) 

5. “AS AGÊNCIAS HOJE ESTÃO NUM DILEMA” - A PROFISSÃO DO PUBLICITÁRIO          
“EM CRISE”

SD’s 04 - As agências hoje estão num dilema, é… de modelo, de processo de trabalho e o tipo de gente                     
que tá indo trabalhar nas agências também está mudando, porque as pessoas sabem que não vão ter mais                  
as condições de trabalho a grana que tinham antes, existem outras áreas que acabam sendo tão mais                 
atraentes dentro de, pra quem se interessa em uma profissão criativa. Então você tem uma migração de                 
gente para outras áreas e até uma migração de gente para outros países, buscando mercados com mais                 

oportunidades, então assim, esse movimento que tá acontecendo de crise profissional, de crise do              
mercado, ele acabou sendo tão mais relevante nos últimos dez anos….é … do que a própria crise                 
econômica. 

SD’s 05 - você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da agência que exigem uma dedicação                  
muito grande, de uma equipe grande e você não tem uma receita aumentando na mesma proporção, então                 
o que acaba acontecendo é uma juniorização do trabalho e uma redução enorme, assim, no salário que as                
pessoas estão recebendo.

Tabela 06 - Conjunto 04 e 05 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

Como pudemos perceber, a publicidade se apresenta como um setor extremamente           
dinâmico, que se altera e desafia os profissionais continuamente. Do mercado, vemos que o              
sentimento é similar, como no trecho das SD’s 04, “As agências hoje estão num dilema, é… de                 
modelo, de processo de trabalho e o tipo de gente que tá indo trabalhar nas agências também está                  
mudando ”.  

Pode-se notar também, e queremos ressaltar aqui, os desafios que acompanham quem exerce             
a profissão. E isso tem origem na formação. Enquanto a formação inicial e o início de carreira são                  
fundamentais para os primeiros passos, a capacidade de se adaptar e até mesmo antecipar              
tendências é que vai colaborar forte a sustentabilidade do profissional no futuro. Estas conotações              
propostas por Dantas (2015) confirmam a reconfiguração que a profissão do publicitário vive hoje.              
De um lado, o desafio fica com a academia, que não se atualizada e “mantém ementas rígidas,                 
ultrapassadas e, portanto, inadequadas à constante evolução da publicidade” (Dantas, 2015, p 41).  

De outro lado, “as funções dos publicitários devem continuar as mesas, o que não nos               
surpreende, se levarmos em conta certa “acomodação natural” dos profissionais de publicidade, que             
tendem a preservar as estruturas tradicionais das agências” (Dantas, 2015, p.41). Aqui, temos um              
confronto entre teoria e prática, como vemos no trecho das SD’s 05, “você acaba trazendo uma                
série de entregas para dentro da agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe                
grande e você não tem uma receita aumentando na mesma proporção, então o que acaba               
acontecendo é uma juniorização do trabalho e uma redução enorme, assim, no salário que as               
pessoas estão recebendo”. Ou seja, na agência entrevistada, há sim uma movimentação para novas              
funções, para novas entregas, mas a um custo, o de desvalorização da atividade profissional, focada               
na contratação de profissionais com menos experiência ou na redução dos salários de profissionais              
atuantes. As demandas aumentam, o escopo de trabalho também, e os benefícios não acompanham              
a mudança.  

Frente a todas estas mudanças, mais um elemento entra dentro do cenário de mudanças do               
setor: a crise econômica. E quando os consumidores fecham os bolsos, as empresas subitamente              
fecham não só os bolsos, mas os olhos para a publicidade. Como Dantas (2015) confirma, a crise                 
econômica afeta os orçamentos das agências, levando a reestruturações funcionais e demissões, “o             
que se vê são empresas estruturando o negócio, altos salários na berlinda e muita gente talentosa na                 
rua.“ (2015, p.44). Para o mercado, como temos em um trecho das SD’s 04, esse cenário já parece                  
cristalino, “as pessoas sabem que não vão ter mais as condições de trabalho a grana que tinham                 
antes ”. 

O que ocorre então, é uma mudança de preferência, de destino da profissão. Dantas (2015)               
aponta que existe uma movimentação intensa para os setores de marketing de grandes empresas,              
isso desde 2000, quando uma pesquisa “descobriu que 70% dos formandos daquele ano foram              
trabalhar no marketing de grandes empresas”. (2015, p.45). É o reflexo de mais um trecho das SD’s                 
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Webdesigners Profissionais que têm conhecimentos de computação gráfica e programas de          
design, que trabalham para melhorar o aspecto e usabilidade de um site ou             
aplicativo. 

Especialista em  
SEM (Search  
Engine 
Marketing)/SEO 
(Search Engine  
Optimization) 

Especialista em marketing online, decide a audiência a qual será dirigida a ação             
publicitária, as palavras-chave que irão ser patrocinadas, orçamento, análise de          
competidores e como viabilizar que a empresa seja destaque no Google, por            
exemplo. 

Programador Cria aplicativos e resolve problemas derivados de seu funcionamento. 

Diretor de  
Marketing online 

É o especialista que cuida dos contratos publicitários na Web e da criação de              
campanhas de promoção de produtos. 

Gerente de redes   
sociais 

Sua principal função consiste na comunicação da empresa através das redes           
sociais, como o facebook, twitter, whatsapp, entre outras.  

Especialista em  
conteúdo/ 
Branded Content 

Especialista responsável por produção de conteúdo customizado de acordo com o           
público ou pela gestão de conteúdo criado por parceiros, para diversas           
plataformas.  

Tabela 05 - Profissões da Ciberpublicidade - Elaboração própria, com base em Dantas (2015). 

Esse quadro, como apontado, é apenas uma adição aos perfis já existentes na configuração              
da atividade publicitária. Mesmo que existam, certamente, características que se repetem quando            
comparamos a publicidade tradicional à Ciberpublicidade, como “necessidades de pesquisa,          
planejamento, mídia, criação, produção e avaliação;” (Atem, Tavares, 2014, p.122),o cenário hoje é             
outro, porque sem “a interação profunda (mais do que mera participação) dos consumidores, não há               
sequer campanha publicitária, uma vez que estes são chamados a cocriar a própria campanha, as               
discursividades que a permeiam e, por extensão cognitiva, a própria identidade da marca.” (Atem,              
Tavares, 2014, p.122). 

O que se pode concluir de tudo isso é que os caminhos tradicionais da publicidade, seus                
padrões e convenções assumidas perderam seu poder de penetração. Além de vivermos            
em sociedades líquidas, (...) as possibilidades midiáticas a serem exploradas pelas           
campanhas publicitárias são múltiplas, diversificadas e o consumidor não é mais o            
mesmo. Em uma cultura que lhe oferece uma quantidade exorbitante de vias para o              
consumo, seu desejo se dispersou. (Mendonça, Santaella, 2014, p. .25) 

5. “AS AGÊNCIAS HOJE ESTÃO NUM DILEMA” - A PROFISSÃO DO PUBLICITÁRIO          
“EM CRISE”
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oportunidades, então assim, esse movimento que tá acontecendo de crise profissional, de crise do              
mercado, ele acabou sendo tão mais relevante nos últimos dez anos….é … do que a própria crise                 
econômica. 

SD’s 05 - você acaba trazendo uma série de entregas para dentro da agência que exigem uma dedicação                  
muito grande, de uma equipe grande e você não tem uma receita aumentando na mesma proporção, então                 
o que acaba acontecendo é uma juniorização do trabalho e uma redução enorme, assim, no salário que as                
pessoas estão recebendo.

Tabela 06 - Conjunto 04 e 05 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

Como pudemos perceber, a publicidade se apresenta como um setor extremamente           
dinâmico, que se altera e desafia os profissionais continuamente. Do mercado, vemos que o              
sentimento é similar, como no trecho das SD’s 04, “As agências hoje estão num dilema, é… de                 
modelo, de processo de trabalho e o tipo de gente que tá indo trabalhar nas agências também está                  
mudando ”.  

Pode-se notar também, e queremos ressaltar aqui, os desafios que acompanham quem exerce             
a profissão. E isso tem origem na formação. Enquanto a formação inicial e o início de carreira são                  
fundamentais para os primeiros passos, a capacidade de se adaptar e até mesmo antecipar              
tendências é que vai colaborar forte a sustentabilidade do profissional no futuro. Estas conotações              
propostas por Dantas (2015) confirmam a reconfiguração que a profissão do publicitário vive hoje.              
De um lado, o desafio fica com a academia, que não se atualizada e “mantém ementas rígidas,                 
ultrapassadas e, portanto, inadequadas à constante evolução da publicidade” (Dantas, 2015, p 41).  

De outro lado, “as funções dos publicitários devem continuar as mesas, o que não nos               
surpreende, se levarmos em conta certa “acomodação natural” dos profissionais de publicidade, que             
tendem a preservar as estruturas tradicionais das agências” (Dantas, 2015, p.41). Aqui, temos um              
confronto entre teoria e prática, como vemos no trecho das SD’s 05, “você acaba trazendo uma                
série de entregas para dentro da agência que exigem uma dedicação muito grande, de uma equipe                
grande e você não tem uma receita aumentando na mesma proporção, então o que acaba               
acontecendo é uma juniorização do trabalho e uma redução enorme, assim, no salário que as               
pessoas estão recebendo”. Ou seja, na agência entrevistada, há sim uma movimentação para novas              
funções, para novas entregas, mas a um custo, o de desvalorização da atividade profissional, focada               
na contratação de profissionais com menos experiência ou na redução dos salários de profissionais              
atuantes. As demandas aumentam, o escopo de trabalho também, e os benefícios não acompanham              
a mudança.  

Frente a todas estas mudanças, mais um elemento entra dentro do cenário de mudanças do               
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04, quando o entrevistado cita “existem outras áreas que acabam sendo tão mais atraentes dentro               
de, pra quem se interessa em uma profissão criativa. Então você tem uma migração de gente para                 
outras áreas até uma migração de gente para outros países, buscando mercados com mais              
oportunidades. ”.  

Para o mercado, como notamos no trecho final das SD’s 04, “esse movimento que tá               
acontecendo de crise profissional, de crise do mercado, ele acabou sendo tão mais relevante nos               
últimos dez anos….é … do que a própria crise econômica. ”, situação que pode ter trazido a tona as                  
inseguranças, crises e constantes mudanças que envolvem todas as perspectivas da atividade            
publicitária atualmente, ao ponto que essas mudanças parecem ser mais graves que a situação              
financeira do país, especialmente para um profissional que já passou por “diversas crises”, e viu a                
resolução delas, frente a uma “crise profissional” que ainda não tem resposta.  

5. CONCLUSÃO

SD’s 06 - assim, essa busca por novos modelos eu acho que hoje ela é necessária e ela é positiva                    
porque a gente tá vivendo um momento em que é impossível trabalhar no modelo antigo, mas                
ainda não existe um modelo novo, que tá estabelecido e com o qual os clientes estejam                
satisfeitos. Então, hoje, a gente trabalha nem lá nem cá, a gente acaba trabalhando é… de um                 
jeito que nem as agências estão conseguindo lidar e sobreviver e prosperar e nem os clientes                
estão satisfeitos, tá. Então, sim, tem sido feitas algumas tentativas, mas eu ainda não vi nenhuma                
que tivesse realmente aberto um caminho que a gente enxergasse como uma alternativa             
sustentável para  o  mercado. 

Tabela 07 - Conjunto 06 de Sequências Discursivas extraídas da entrevista em profundidade. Elaboração própria. 

Para nós, trabalhar com publicidade é uma decisão que envolve disposição e energia. Sim, é               
uma profissão em crise, constante, variada e contínua. Quando a ciberpublicidade se estabilizar,             
surgirão outros desafios, outras formas de comunicar, outras formas do fazer publicitário. O             
mercado ainda não tem a resposta, como vemos nas sequências discursivas selecionadas            
selecionadas para esta conclusão: “ gente acaba trabalhando é… de um jeito que nem as agências                
estão conseguindo lidar e sobreviver e prosperar e nem os clientes estão satisfeitos ”. Ou seja, o                
modelo atual não atende a ninguém, ainda não se sedimentou, vive no fantasma da publicidade               
tradicional, que não existe mais.  

Há um esforço, ‘tem sido feitas algumas tentativas, mas eu ainda não vi nenhuma que               
tivesse realmente aberto um caminho que a gente enxergasse como uma alternativa sustentável“,             
mas ainda não há uma resposta. Na verdade, esse parece ser o desafio, porque cabe à publicidade se                  
reinventar, adaptar-se evolutivamente para sobreviver, uma vez que “não serão os maiores            
anunciantes e nem os mais perspicazes que necessariamente sobreviverão, mas os que se adaptarem              
e responderem melhor às mudanças impostas pelo ambiente suscetível à inversão do fluxo             
informacional.” (Covaleski, 2014, p.173).  

Parece ser responsabilidade dos publicitários garantir que a publicidade esteja ao lado dos             
anunciantes, promovendo essa mudança, e estabelecendo um diálogo permanente e cada vez mais             
profundo com seus consumidores. Essa será a base da sobrevivência da atividade publicitária. Aqui,              
promovemos mais um estímulo, um diálogo entre teoria, academia e mercado, para evidenciar que              
estamos juntos nesse caminho. Estamos juntos “em crise”. 

6. REFERÊNCIAS
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EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS NO ENSINO DE CRIAÇÃO  PUBLICITÁRIA: O 
ERRO COMO FATOR DE APRENDIZAGEM  
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Letícia Guimarães  2
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RESUMO 

O ensino em Publicidade e Propaganda pressupõe a valorização da criatividade, devido ao próprio                           
imaginário social construído ao redor da área. Contudo, como é possível promover um espaço                           
criativo aos estudantes de criação publicitária? Com o objetivo de averiguar alternativas didáticas e                           
experiências significativas para o ensino criativo de publicidade, foram analisados trabalhos                     
premiados no Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação) nos anos de 2014,                         
2015 e 2016, e observadas aplicações de alternativas inovadoras em aulas de disciplinas da área de                               
criação publicitária na habilitação em Publicidade e Propaganda, na UFPR. A partir da pesquisa                           
citada, o presente texto busca trazer a discussão acerca de modos como a inovação no ensino pode                                 
se encontrar na implantação de alternativas não vistas como comuns, as quais contemplem o erro                             
como fator de aprendizagem (BACHELARD, 1970), e propõe-se uma sugestão de atividade acerca                         
do tema. Vislumbra-se o ato de abrir-se a possibilidade de errar sem medo como uma forma de                                 
expandir os horizontes da experimentação e de encontrar outros caminhos criativos. Um meio de                           
novas descobertas e aprendizado na sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino; Criação Publicitária; Erro; Experiência Significativa. 

1. INTRODUÇÃO

A criatividade constitui muito mais do que uma dimensão metafísica em que são             
desenvolvidas proposições consideradas surpreendentes e inovadoras. Ela confere, pensando no          
cenário publicitário, um espaço para a criação de um imaginário social, e exige dos profissionais               
da área constante movimento de geração de ideias para acompanhar as transformações vividas na              
sociedade. Nesse contexto social, em que as antigas dinâmicas e valores são colocados em              
questionamento, ressalta-se a relevância da formação de profissionais que tenham repertório e            
estejam preparados para lidar, de forma criativa, com as exigências apresentadas pelo século XXI.              
Dessa forma, trazer um novo olhar frente aos moldes de institucionalização do ensino de criação               
publicitária e propor alternativas inovadoras, torna-se um passo para a formação de publicitários             
mais críticos e aptos a acompanharem essas novas configurações. 

“[...] quanto nossas salas de aula constrangem o processo criativo?          
Oportunizamos aos estudantes espaços para práticas criativas? De que         
forma estabelecemos momentos lúdicos em sala de aula para ativar a           
criatividade? Estas são questões importantes para o ensino, de modo geral,           

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II                 
CONSUMO SUL. 
2 Estudante do 4º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, da                 
Universidade Federal do Paraná. Vountária CNPq. Email: leticiaguimaraespp@gmail.com 
3 Orientador. Docente no Departamento de Comunicação Social da UFPR e Professor no PPGCOM UFPR,               
e-mail: fabiohansen@yahoo.com

mas especialmente quando dizem respeito à área da criação publicitária”.          
(PETERMANN, HANSEN e CORRÊA, 2014, p.3) 

O presente texto faz parte de uma pesquisa intitulada “Práticas no Ensino de Criação              
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4 https://www.grupoiep.com/ 
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três anos - 2014 , 2015 e 2016 -, na categoria Publicidade e Propaganda (nas modalidades               5 6 7

campanha promocional, campanha publicitária, pesquisa mercadológica, jingle, spot, filme         
publicitário, fotografia publicitária, anúncio impresso, cartaz, outdoor, publicidade em mídia          
digital e publicidade em outros meios). Também foi realizada a observação participante em sala              
de aula do feedback dos estudantes numa atividade aplicada na disciplina de Redação Publicitária              
I, da Universidade Federal do Paraná, no primeiro semestre de 2017. A partir do material               
documental e empírico, e da pesquisa bibliográfica, pretende-se, a partir do ponto de vista de               
discente, propor alternativas inovadoras para o ensino de criação publicitária. 

2. PRÁTICAS INOVADORAS NO ENSINO DE PUBLICIDADE

Segundo Weiner (2010), o processo criativo se alterna entre o caos e a ordem, o conforto e                 
o desconforto. Nessa afirmativa pode ser encontrado espaço para a reflexão a respeito do            
contraste entre as práticas consideradas institucionalizadas e aquelas consideradas inovadoras,         
mas também para a revelação de sua relação de complementaridade. A partir do texto produzido              
por alunos de Iniciação Científica, também integrantes do grupo de pesquisa, “O (des)equilíbrio            
no ensino de criação publicitária: entre o institucionalizado e o lúdico” (SANTOS FILHO,            
BRUNETTO, BETTIOL, HANSEN, 2016), verifica-se que existe uma zona de equilíbrio entre o            
institucionalizado e o inovador, a qual advém de sua coexistência dentro dos processos de             
aprendizagem. Isso pode ser compreendido quando se leva em consideração a premissa de que se              
todas as práticas de ensino fossem consideradas inovadoras, também ocorreria dentro delas um            
processo de institucionalização.

Devido a isso, além de pensar em que sentido poderiam ser práticas inovadoras de ensino,               
torna-se necessário refletir sobre como tornar o institucionalizado mais criativo. Essa relação            
pode aparecer em momentos nos quais dimensões que promovam experiências significativas são            
adicionadas às dinâmicas de sala de aula e às atividades produzidas. Pequenas rupturas em etapas               
tradicionais como a passagem de briefing, o processo de orientação ou a apresentação de              
trabalhos podem proporcionar experiências significativas aos estudantes, ao fugirem de suas           
reproduções comuns. Dessa forma, ao inserir estratégias de ensino que promovam a            
experimentação ou abram espaço para o diálogo, de modo a valorizar o capital cultural              
(BORDIEU, 1998) do aluno, existe uma possibilidade de promover um momento propício à             
construção de conhecimento estudantil. 

O exemplo da situação de uma experiência significativa no processo de orientação é             
discutido no artigo “O processo de orientação para a construção de uma aprendizagem             
significativa”, escrito por estudantes de Iniciação Científica (inclusive a autora desse texto),            
participantes da pesquisa “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”, o qual foi apresentado no Intercom 2017. Com base no texto, pode ser depreendido               
que, a partir da prática do diálogo, a situação de orientação (já institucionalizada nas disciplinas               
de criação), pode ser um fator para o desenvolvimento de uma experiência significativa na              
construção de conhecimento do discente, que se torna protagonista nesse processo. O professor             
passar a atuar como um mediador, de modo a orientar o aluno em seu aprendizado e                
experimentação, sem interferir em sua autonomia, “pois ensinar não é transferir conhecimento,            
mas criar as possibilidades para a sua própria construção” (FREIRE, 1967 apud            

5 Trabalhos de 2014 disponíveis em <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/listatrabarea_PP.htm> 
6 Trabalhos de 2015 disponíveis em <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/lista_area_EXP.htm> 
7 Trabalhos de 2016 disponíveis em <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/lista_area_EXP.htm> 
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MARTÍN-BARBERO, 2014, p.19). 
Com isso, ao trabalhar a liberdade em conjunto com a valorização do capital cultural do               

aluno, a criatividade aparece em seu caráter de subjetividade, empregado pelo discente. Segundo             
Stenberg e Lubart (1999), a criatividade advém de critérios como inteligência, estilos intelectuais,             
conhecimento, personalidade, motivação e contexto ambiental. Por conseguinte, depreende-se         
que a valorização de repertórios individuais tende a caracterizar um ensino que ruma ao criativo. 

Durante a pesquisa, entramos em contato com os papers de trabalhos vencedores do             
Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação), nos últimos três anos -   2014, 
2015 e 2016, na categoria Publicidade e Propaganda. A partir da análise e discussão acerca dos                
dados coletados, verificamos uma predominância de trabalhos cujas estruturas não se desviavam            
muito dos padrões institucionalizados de ensino. Contudo, também se observou a ocorrência de             
trabalhos que, apesar de possuírem estruturas tradicionais, traziam proposições que extrapolavam           
o universo da publicidade, na medida em que se relacionam com áreas artísticas (como a             
literatura, o cinema, a música e a dança), para a construção do material publicitário.

Entre os trabalhos analisados, pode-se ressaltar a criação de um cartaz (selecionado no             8

Expocom em 2016 e submetido na modalidade Fotografia Publicitária), e desenvolvido por            
estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A partir do estudo de movimentos           
modernistas, “foi dada a liberdade para os grupos escolherem algum dos professores da Bauhaus              
para realizar a pesquisa e o cartaz” (p.1), que seria veiculado para a divulgação de uma exposição                 
fictícia do artista no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC), na USP. Nesse               
processo, verifica-se que os estudantes puderam recorrer à subjetividade de cada grupo, ao             
escolher um artista que já estivesse presente no repertório de algum de seus componentes, de               
forma a se aprofundar no conhecimento de sua obra para realizar a composição do trabalho.               
Percebe-se que, assim, os estudantes puderam construir seus conhecimentos com mais           
protagonismo, sem precisar recorrer, necessariamente, a um molde já institucionalizado, como a            
reprodução do mercado de trabalho. 

Quando uma perspectiva que vai além de uma imitação do mercado de trabalho é trazida               
para o ambiente de aprendizado, como no caso da arte, o estudante pode encontrar a possibilidade                
de produzir o seu conhecimento a partir de suas afinidades e da valorização do seu repertório. De                 
acordo com Hansen (2013, p.61), “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”. Diante disso, observa-se                
que, como um modo de escapar do ensino baseado exclusivamente no que se supõe ser o anseio                 
do mercado, o discente pode trabalhar a criatividade, de acordo com os critérios de Stenberg e                
Lubart (1999), em atividades que estimulem a experimentação e conhecimento pessoal, por            
exemplo. Desse modo, uma atividade que sugira a criação de uma peça publicitária a partir da                
inspiração em uma música, filme ou até uma experiência pessoal, pode levar o estudante a               
resgatar a sua bagagem prévia para o desenvolvimento do seu projeto criativo com mais              
liberdade. Esse tipo de atividade poderia levar o estudante a entender a subjetividade do processo               
criativo, e como a busca por referências e pontos de partida nem sempre surge pelos meios mais                 
óbvios. Igualmente, por não precisar possuir a preocupação de começar o seu processo criativo a               
partir de um molde institucionalizado (como a imitação do mercado de trabalho), contribui para              
que o discente tenha um espaço mais amplo para a experimentação e o brincar no aprendizado. 

Por outro lado, as pequenas rupturas com os padrões de institucionalização não se             
encontram apenas na proposição de atividades que desviem do comum. O próprio espaço de sala               
de aula pode ser utilizado de modo a oferecer configurações que permitam um ensino mais               

8 Trabalho disponível em <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/expocom/EX53-0868-1.pdf> 
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inovador, através de instâncias que gerem um ensino mais horizontalizado. Algumas ações como             
mudar a disposição dos elementos da sala, de modo a abrir espaço para que os estudantes criem                 
um espaço mais pessoal, podem gerar identificação e trazê-los a um protagonismo nesse cenário.              
Essas ações podem ser tanto de ordem física, como a decoração de ambiente com materiais               
significativos aos estudantes, às comunicativas, como a abertura de fala aos estudantes em             
momentos pouco comuns, como durante a apresentação de trabalhos junto aos colegas. 

Essas rupturas visariam a contribuir para a criação de um ambiente que proporciona mais              
liberdade aos estudantes, com o objetivo de romper com o imaginário da figura de um professor                
detentor do conhecimento. A partir de seus repertórios, eles estariam construindo um ecossistema             
de aprendizado, sem o medo de experimentar e de errar. Em vez de se apresentarem como a folha                  
em branco pronta para ser preenchida, como a tabula rasa descrita por Locke, o estudante traria a                 
sua folha já rabiscada, compartilharia seus esboços com colegas e professores, e escreveria um              
pouco mais. 

3. ERRO COMO FATOR DE APRENDIZAGEM

Até aqui foi ressaltada a importância da valorização do protagonismo do aprendiz e de seu               
repertório no processo de ensino-aprendizagem de criação publicitária. Em conjunto a esses            
fatores, na busca de experimentação e ludicidade, ressalta-se também a presença do erro no              
percurso do aprendizado. Apesar de o imaginário social valorizar a figura vencedor (aquele que              
acerta de primeira), o ambiente de ensino tende a ser um espaço voltado para a tentativa e o                  
aprimoramento de suas habilidades, principalmente ao levar em consideração que “[...] a            
educação superior [...] tem menos a ver com encontrar a resposta certa mas com aprender as                
técnicas corretas” (SHIRKY, 2011, p.134). Trata- se de aprender a desenvolver os mecanismos             
para uma prática profissional criativa, não de uma mera repetição de fórmulas prontas. 

Contudo, no meio acadêmico, errar torna-se um momento de confronto, já que,            
geralmente, o erro no contexto de disciplinas universitárias é associado com alguma penalidade             
(redução da nota, por exemplo), o que contribui para a conservação de um senso desfavorável a                
ele. Quando se aplica uma visão mais amena ao erro, pode se encontrar um novo meio para a                  
experimentação e para o lúdico no cenário das disciplinas de criação publicitária. A abertura ao               
erro acarreta um ambiente mais propenso à liberdade, já que a redução do medo de errar abre                 
espaço para a discussão, para a produção coletiva. 

No campo da filosofia da ciência, Bachelard (1978) enuncia uma perspectiva que toma a              
ciência como um objeto que é construído em um processo inacabado, em que o conhecimento               
assume um caráter de aventura. Nesse contexto, a busca pelo desconhecido exigiria mais do que               
uma base em princípios meramente idealistas ou realistas, ou seja, seria necessária uma mente              
inquieta, a qual ruma em um estado de criação e inovação. Dessa forma, “somente uma sabedoria                
dinâmica, a sabedoria necessária ao despertar diante de um universo novo, pode ser uma força               
operante, capaz de fazer face a um novo desconhecido” (BACHELARD, 1972, p. 22). 

Esse contexto de aventura pode ser aplicado ao universo da educação. Em meio a busca               
do desconhecido existem obstáculos, isto é, pontos passíveis de erro. No entanto, esses percalços              
têm seu lado positivo, à medida que são oportunidade para descobertas e desenvolvimento.             
Conforme atesta Bachelard (1970, p.30), “[...] as noções em via de dialetização são delicadas, por               
vezes incertas. Correspondem aos germes mais frágeis: é no entanto nelas, e por elas, que               
progride o espírito humano”. Esse campo de “dialetização”, ou de conflito, torna-se o artifício              
para um aperfeiçoamento no processo de aprendizado. A partir não do desprezo do erro, mas da                
sua valorização como etapa, ou seja, da sua naturalização, pode ser criado um ambiente de               
aprendizado sem a cultura do medo. Um ambiente no qual não se enxerga a partir da perspectiva                 
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um espaço mais pessoal, podem gerar identificação e trazê-los a um protagonismo nesse cenário.              
Essas ações podem ser tanto de ordem física, como a decoração de ambiente com materiais               
significativos aos estudantes, às comunicativas, como a abertura de fala aos estudantes em             
momentos pouco comuns, como durante a apresentação de trabalhos junto aos colegas. 

Essas rupturas visariam a contribuir para a criação de um ambiente que proporciona mais              
liberdade aos estudantes, com o objetivo de romper com o imaginário da figura de um professor                
detentor do conhecimento. A partir de seus repertórios, eles estariam construindo um ecossistema             
de aprendizado, sem o medo de experimentar e de errar. Em vez de se apresentarem como a folha                  
em branco pronta para ser preenchida, como a tabula rasa descrita por Locke, o estudante traria a                 
sua folha já rabiscada, compartilharia seus esboços com colegas e professores, e escreveria um              
pouco mais. 

3. ERRO COMO FATOR DE APRENDIZAGEM

Até aqui foi ressaltada a importância da valorização do protagonismo do aprendiz e de seu               
repertório no processo de ensino-aprendizagem de criação publicitária. Em conjunto a esses            
fatores, na busca de experimentação e ludicidade, ressalta-se também a presença do erro no              
percurso do aprendizado. Apesar de o imaginário social valorizar a figura vencedor (aquele que              
acerta de primeira), o ambiente de ensino tende a ser um espaço voltado para a tentativa e o                  
aprimoramento de suas habilidades, principalmente ao levar em consideração que “[...] a            
educação superior [...] tem menos a ver com encontrar a resposta certa mas com aprender as                
técnicas corretas” (SHIRKY, 2011, p.134). Trata- se de aprender a desenvolver os mecanismos             
para uma prática profissional criativa, não de uma mera repetição de fórmulas prontas. 

Contudo, no meio acadêmico, errar torna-se um momento de confronto, já que,            
geralmente, o erro no contexto de disciplinas universitárias é associado com alguma penalidade             
(redução da nota, por exemplo), o que contribui para a conservação de um senso desfavorável a                
ele. Quando se aplica uma visão mais amena ao erro, pode se encontrar um novo meio para a                  
experimentação e para o lúdico no cenário das disciplinas de criação publicitária. A abertura ao               
erro acarreta um ambiente mais propenso à liberdade, já que a redução do medo de errar abre                 
espaço para a discussão, para a produção coletiva. 

No campo da filosofia da ciência, Bachelard (1978) enuncia uma perspectiva que toma a              
ciência como um objeto que é construído em um processo inacabado, em que o conhecimento               
assume um caráter de aventura. Nesse contexto, a busca pelo desconhecido exigiria mais do que               
uma base em princípios meramente idealistas ou realistas, ou seja, seria necessária uma mente              
inquieta, a qual ruma em um estado de criação e inovação. Dessa forma, “somente uma sabedoria                
dinâmica, a sabedoria necessária ao despertar diante de um universo novo, pode ser uma força               
operante, capaz de fazer face a um novo desconhecido” (BACHELARD, 1972, p. 22). 

Esse contexto de aventura pode ser aplicado ao universo da educação. Em meio a busca               
do desconhecido existem obstáculos, isto é, pontos passíveis de erro. No entanto, esses percalços              
têm seu lado positivo, à medida que são oportunidade para descobertas e desenvolvimento.             
Conforme atesta Bachelard (1970, p.30), “[...] as noções em via de dialetização são delicadas, por               
vezes incertas. Correspondem aos germes mais frágeis: é no entanto nelas, e por elas, que               
progride o espírito humano”. Esse campo de “dialetização”, ou de conflito, torna-se o artifício              
para um aperfeiçoamento no processo de aprendizado. A partir não do desprezo do erro, mas da                
sua valorização como etapa, ou seja, da sua naturalização, pode ser criado um ambiente de               
aprendizado sem a cultura do medo. Um ambiente no qual não se enxerga a partir da perspectiva                 
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do vencedor, mas de que existe um espaço para experimentar, brincar e conhecer. 
O erro como fator de aprendizagem pode ser trabalhado como uma estratégia que             

implique uma ruptura dentro de práticas já institucionalizadas no ensino de criação publicitária,             
de modo a trabalhar em conjunto com outros fatores, como o uso do repertório pessoal e o                 
diálogo na construção do conhecimento. Afinal, a complexidade de cada fator pode ser             
desenvolvida em conjunto para a criação de uma experiência significativa na construção do             
conhecimento, por parte do discente. Isso pode ser aplicado nas fases de uma atividade de criação                
de campanha publicitária - na etapa da apresentação do trabalho -, como no exemplo que será                
discutido a seguir. 

Em uma atividade aplicada na disciplina de Redação Publicitária I, na Universidade            
Federal do Paraná, foi proposto aos estudantes que criassem uma campanha publicitária, sem             
cliente específico, com o objetivo de aumentar a venda de bananas. Os alunos deveriam produzir               
uma série de peças condizentes ao conceito criado. Na etapa de apresentação dos trabalhos, os               
estudantes tiveram espaço para comentar as campanhas produzidas pelos colegas, podendo fazer            
sugestões e críticas, registrar suas impressões, apontar eventuais falhas e lacunas de compreensão.             
Após a realização do trabalho, foi realizado uma consulta aos estudantes durante uma aula, na               
forma de um feedback, em relação às etapas e características da atividade. Nesse momento as               
falas dos estudantes advindas do feedback deles a respeito da dinâmica desenvolvida nas             
apresentações foram organizadas na forma de sequências discursivas (SDs), de modo a estruturar             
o que consideraram positivo e negativo no exercício.

SD1: A pressão de defender o trabalho torna a ideia mais concreta, já que a defesa 
fortifica a apresentação e dá mais confiança. 

SD2: Ao conversar sobre as ideias, pode-se perceber que algumas campanhas se 
complementam. 

Nas duas primeiras sequências discursivas, coletadas entre os pontos positivos ressaltados           
pelos alunos, pode-se revelar alguns pontos em que o fator do erro torna-se participante da               
experiência vivida nas apresentações. Ao sentir a necessidade de defender o trabalho, o estudante              
pode encontrar a oportunidade de abrir um espaço de discussão em uma ocasião não comumente               
utilizada para tal. O debate acerca do erro, proveniente não apenas de uma avaliação do professor,                
mas de uma argumentação construtiva entre discentes valoriza também a estratégia da interação             
na composição dos saberes, levando em consideração que, segundo Moreira (2010), “[...] somente             
a relação dialógica, interacionista social, professor-aluno [..], mas torna-se necessária “[...]           
também a interação aluno-aluno”. 

Além disso, a partir do momento em que os estudantes enxergam a complementaridade             
entre as campanhas, torna-se possível construir o conhecimento de modo produtivo, haja vista             
que existe um reconhecimento de que o material criativo desenvolvido por cada grupo, baseado              
em repertórios pessoais e outros fatores, pode gerar esse intercâmbio de informações. Ao abrir              
esse espaço para a discussão do erro e de argumentações entre a turma, os conhecimentos               
adquiridos podem circular de forma multifacetada e diversificada, indo além dos formatos            
tradicionais e lineares, entre apenas professor e aluno. 

SD3: Aconteceu uma descentralização da figura do professor, o qual passa a participar 
junto com os alunos. 
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Martín-Barbero afirma que a “maior carga de injustiça está onde o direito à escola é               
identificado com o direito à palavra e onde esse direito continua sendo desfrutado por poucos. A                
cultura escolar prolonga a cultura do silêncio” (2014, p. 26). Quando uma atividade que vai               
contra essa cultura do silêncio é aplicada, de forma a dar a palavra aos estudantes, encontra-se                
uma oportunidade mais significativa de ensino. O debate dá a oportunidade aos alunos de, além               
de serem orientados, compartilharem seus conhecimentos entre si e com o docente, em uma troca               
mais rica e complexa. 

Em relação a dinâmica realizada nas apresentações, os alunos relataram que valeria a pena              
repetir a experiência. No entanto, também puderam ser observados alguns pontos negativos,            
passíveis de aperfeiçoamento, principalmente no que diz respeito à participação da turma, em que              
os alunos relataram circunstâncias as quais dificultaram o bom aproveitamento da atividade. 

SD4: Consideraram importante opinar, no entanto a participação dos colegas poderia ter 
sido melhor. Falta de reciprocidade dos colegas. 

SD5: Medo de falar coisa boba ou machucar a pessoa. 

SD6: Não conseguir fazer perguntas por ainda estar processando a ideia apresentada. 

Percebe-se como o fator do medo aparece como uma circunstância negativa no decorrer             
da atividade, na medida em que é utilizada como razão para não participar. Nesse caso, caberia                
uma orientação acerca do propósito dos comentários, ou da perspectiva que poderia ser atribuída              
para comentar poderia auxiliar os alunos nesse processo, de forma a estimular uma participação              
mais uniforme dos estudantes. Os estudantes poderiam ser orientados a comentar com o olhar de               
consumidores, o que os ajudaria a processar os seus posicionamentos sem a necessidade de se               
preocupar em elaborar um comentário aprofundado do ponto de vista profissional. Isso se             
relaciona ao chamado “medo de falar algo bobo” também pode ser relacionado ao fator do erro, e                 
das consequências de errar. Em virtude disso, torna-se necessário investigar estratégias que            
proporcionem um ambiente em que a experimentação se eleva ao receio de errar. 

Para que os alunos trabalhem a liberdade no processo criativo em conjunto com a              
valorização de seus repertórios pessoais e outros fatores, também precisam sentir que não             
precisam ter medo de errar. Promover a naturalização do erro no ambiente acadêmico torna-se              
relevante, principalmente na área de criação publicitária, devido à sua proximidade com o terreno              
do subjetivo e do imaginativo. Trabalhar o fator do erro também significa fazer uma ruptura na                
própria institucionalização do erro na aprendizagem, o que tira o discente de sua zona de               
conforto. Dessa forma, é natural que essa abordagem exija uma discussão mais aprofundada. 

4. ALTERNATIVA PARA O EXERCÍCIO DO ERRO COMO FATOR DE               
APRENDIZAGEM

Como ressaltado, anteriormente, a naturalização do erro como fator de aprendizagem pode ser             
empregada por intermédio de pequenas rupturas nas etapas já institucionalizadas no ensino de criação              
publicitária. Desse modo, existe uma ampla gama de maneiras nas quais essa dinâmica poderia ser               
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abordada. No exemplo anterior, foi discutida uma possibilidade de se trabalhar o fator a partir de uma                 
ruptura no esquema tradicional de apresentação de trabalhos. A partir desse momento, pretende-se sugerir              
uma alternativa didática que objetiva o tratamento do erro como um tema em si, em formato de atividade                  
para uma disciplina de criação publicitária. 

Esse tipo de alternativa didática, por exemplo, seria o desenvolvimento de um exercício             
em que o estudante é levado a desenvolver uma peça publicitária ao basear-se em uma situação de                 
erro de sua própria vida. A utilização desse tipo de experiência levaria à naturalização do erro,                
partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de uma produção criativa geraria uma nova              
percepção de um momento anteriormente considerado desconfortável. Nessa proposta, haveria          
uma ruptura nos moldes de institucionalização, derivada da ausência do modelo de briefing             
tradicional, já que, a procura pelo “problema” que seria solucionado através da peça não seria de                
imediato entregue ao discente. Pelo contrário, propõe-se que ele o encontre em sua própria              
vivência, através do resgate de memórias pessoais, o que resultaria em um tom de subjetividade               
maior ao processo criativo. Em resumo, o estudante seria convidado a transformar uma situação              
de erro (aqui compreendido não apenas como situações de fracasso, mas também gafes, entre              
outros), em algo criativo. Os resultados poderiam ser diversos, devido à valorização do toque              
pessoal na composição do processo criativo, e da liberdade oferecida ao estudante, ao permiti-lo              
escolher a que tipo de marca ou produto a sua história estaria relacionada. Esse aspecto de                
valorização da liberdade tornaria o ambiente propício à experimentação por parte do discente,             
levando-se em consideração que o estudante a compreender as conexões entre o “contar histórias”              
e a publicidade, nesse caso. 

Contudo, o desenvolvimento de um local favorável a abordagem proposta não precisa se             
encontrar somente na temática do exercício, mas também nas dinâmicas das etapas de sua              
construção. De início, seria necessário encontrar um artifício lúdico para apresentar o contexto             
escolhido, ou seja, o erro, aos estudantes. Isso poderia ocorrer a partir do levantamento de uma                
discussão suscitada com a visualização de narrativas que contemplam o tema, como filmes             
publicitários e materiais advindos de áreas artísticas, como o cinema e a música, por exemplo.               
Depois desse primeiro contato com o assunto, os alunos discutiriam a relação entre os produtos               
visualizados, com o objetivo de chegar à temática da atividade. Essa discussão levaria a uma               
dinâmica, anterior à passagem do exercício, em que os estudantes teriam espaço para             
compartilhar as suas experiências (de fracassos, gafes, entre outros) de forma a estimular a              
criação de um ambiente em que o erro não acompanha o medo, mas integra um processo                
inacabado, acompanhado pela aventura.  

Para corroborar com a ideia de compartilhamento de vivências e proximidade derivada da             
dinâmica citada, a sala de aula poderia ser transformada em um espaço mais pessoal, a começar                
por uma disposição diferenciada dos assentos à utilização de uma trilha sonora criada pelos              
próprios estudantes, de forma a gerar um momento mais confortável para a sua execução. A               
formação dessa trilha sonora poderia ser realizada anteriormente com a turma, por meio uma              
postagem em um grupo da disciplina, em que os estudantes teriam espaço para sugerir músicas               
que os agradam. Com isso, seria produzido um momento em que os alunos seriam levados a se                 
expressar, de forma a garantir a interação entre discentes e configurar um ponto de partida para o                 
decorrer do processo criativo. 
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publicitária, o aluno precisaria encontrar um contexto (produto, marca, serviço ou ideia), ao qual              
seu trabalho poderia ser aplicado. Dessa forma, para uma possível avaliação, seria analisado o              
desenvolvimento do processo de transposição de narrativas e a conexão com o contexto escolhido,              
que seriam apresentados pelo estudante na data de entrega. 

A partir dessa sugestão, percebe-se como o fator do erro se desenvolve em conjunto com               
outras instâncias que objetivam a valorização do capital cultural do estudante, como a liberdade e               
o diálogo, através da interação. Como discente, assumir esse papel mais ativo na construção do             
conhecimento pode ser desafiador. No entanto, a possibilidade de abertura de maiores           
possibilidades criativas para a construção do conhecimento torna essa situação ainda mais           
relevante.

5. CONCLUSÃO

A partir da reflexão acerca das experiências significativas de aprendizagem, pode-se           
perceber que elas constituem um campo em que existe muito espaço para pesquisa e descobertas.               
Esse artigo tinha o propósito de oferecer alternativas didáticas e a discussão acerca delas, de               
forma a contribuir singelamente com o desenvolvimento de estratégias no ensino de criação             
publicitária. Isto posto, são trazidas algumas sugestões a respeito da relevância do protagonismo             
estudantil na construção do seu conhecimento, e de como alguns fatores não muito estimulados              
em sala de aula, como o erro, podem fazer parte de estratégias efetivas no processo de                
ensino-aprendizagem. 

Quando um aluno é estimulado a procurar em seu repertório os pontos de partida para a                
criação de seu trabalho, ou incentivado a não ter medo de errar, mas a expor o seu capital cultural,                   
existe a possibilidade de empregar mais subjetividade na aprendizagem e experimentar com            
menos receio. Para Winnicott (1975), a criatividade vem através do brincar. Por conseguinte,             
depreende-se que, criar ambientes de ensino que promovam a liberdade, geralmente associada ao             
criar, pode configurar uma estratégia significativa no ensino. 

Aplicar esses artifícios no ensino não implica dissolver completamente modos          
institucionalizados de ensinar. Como já citado anteriormente, de acordo com Weiner (2010), o             
processo criativo se alterna entre o conforto e o desconforto, o que sugere que tais estratégias                
inovadoras podem aparecer em pequenas rupturas no contexto de práticas institucionalizadas.           
Não existe uma fórmula para o encontro dessas alternativas, e cabe ao docente investigar a               
melhor forma de aplicá-las em suas disciplinas ministradas, a fim de contribuir para uma              
formação mais criativa ao estudante. 

Quanto a isso, deve-se levar em consideração que, se o estudante se sente mais estimulado               
a desenvolver seus conhecimentos com base na experimentação, também existiu um professor            
que, ao experimentar em suas próprias estratégias, pode ser um veículo para essa mudança.              
Afinal, para um ensino inovador, também se busca um ambiente de troca e compartilhamento, de               
horizontalidade e valorização dos capitais culturais de ambos os sujeitos do conhecimento. 
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AS MULHERES DA CAPA:  
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO FEMININA NA CAPA DA REVISTA CLAUDIA1

FERREIRA, Letícia Silva2

CONCEIÇÃO, Cíntia Silva da3

RESUMO 

A capa é o primeiro contato que temos com a publicação impressa, sendo um ponto importante na 
decisão de consumir, ou não, o conteúdo. Devido a esse fator a presente pesquisa usa a capa como 
fonte de análise. A capa da revista Claudia esta exposta nas bancas desde a década de 60, 
acompanhando um período grande de mudanças na sociedade e na vida das mulheres, visto isso, ela 
foi selecionada como fonte de análise para o objetivo desse trabalho, que é analisar a representação 
feminina na capa da revista utilizando uma abordagem semiótica e o viés feminista. A análise de 
conteúdo foi escolhida como metodologia por ser a mais adequada para a obtenção dos resultados, 
que nos mostra uma publicação que se modifica com o passar dos anos, em concordância com o 
papel que a mulher ocupou na sociedade desde a década de 1960 até os dias atuais. 

Palavras-chave: Revista; Semiótica; Feminismo; Representação. 

1. INTRODUÇÃO

Ao contrário do jornal, a revista não nasce com o objetivo de trazer ao leitor um texto para 

ser lido rápido. Enquanto o primeiro geralmente é descartado no dia seguinte, a revista permanece 

com seu leitor por mais tempo, para ser consumida de forma mais lenta e dedicada. Por essa 

proximidade que a revista cria com o seu leitor, é que ela foi escolhida como objeto de análise nessa 

pesquisa, mais especificamente a revista Claudia. 

 Claudia é uma revista feminina que completa 56 anos em 2017, a trajetória dela começa em 

um momento conturbado da história brasileira e do movimento feminista. Por quase seis décadas a

publicação vem acompanhando as mudanças que aconteceram na sociedade, sendo um objeto de 

estudo relevante, que acompanha um período significativo de luta da mulher pela igualdade. Apesar 

de a revista Claudia não ser uma revista de caráter feminista, ela foi, e ainda é, uma revista feminina 

com grande circulação e importância para a imprensa brasileira. Foi nessa publicação que Carmem 

da Silva, uma precursora do feminismo, desenvolveu a seção “A Arte de Ser Mulher” (1963-1985), 

um trabalho de crítica e divulgação do movimento e suas principais lutas. Por esse motivo a revista 

foi escolhida para essa pesquisa. 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL.
2 Pós-graduanda em Design Editorial, Universidade Positivo, letinha.ferre@hotmail.com.
3 Pós-Graduada em Metodologia do Ensino de Artes pelo Centro Universitário Internacional Uninter, 
cintiasilva.jornalismo@gmail.com. 
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Esta análise busca averiguar como a revista Claudia representou a mulher nas capas durante 

esses 56 anos, levando em consideração tanto a questão da imagem gráfica da mulher, quanto às 

chamadas impressas. Para isso foi realizada uma análise semiótica com viés feminista, além de uma 

breve reflexão sobre a importância social da revista, sobre os principais tópicos do feminismo e 

sobre a imprensa feminina no Brasil. Para realização desse trabalho optou-se pela análise de 

conteúdo como metodologia. Moraes divide essa análise de em cinco partes: preparação das 

informações; unitarização; categorização; descrição e, interpretação. (1999, s/p). Esses cinco passos 

serviram como base para a análise de conteúdo nesta pesquisa. Como unidades de análise foram 

escolhidos temas centrais para o feminismo, sendo eles: Maternidade, Corpo, Sexualidade, 

Relacionamento, Casa e Trabalho.  

2. A IMPORTÂNCIA SOCIAL DA REVISTA

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos veículos de comunicação impressos, as revistas

vem atravessando os séculos e mostrando a sua importância como um veículo de comunicação. Elas 

encantam, expõem opiniões, pensamentos e ideias de poetas, escritores, artistas, jornalistas, 

fotógrafos, etc. As páginas da revista, segundo Fátima Ali (2009. p. 305), têm como objetivo 

transmitir opiniões, interpretações, protestos, denúncias, dicas de beleza e diversão, formando 

assim, o pensamento e estilo de vida das sociedades. 

Mesmo com o surgimento dos novos meios de comunicação resultantes das novas 

tecnologias, é certo que as revistas não deixarão de existir, pois como ocorreu em outros momentos 

de evolução tecnológica, os meios conviverão entre si, cada um descobrindo o seu devido lugar no 

público. (SCALZO, 2008). Além de ser uma comunicadora a revista estabelece uma relação com o 

leitor, fidelizando-o. Essa relação é resultado da segmentação, que para Scalzo (2008, p.49) “possui

o método mais comum, a separação dos gêneros (masculino e feminino), por idade (infantil, adulta,

adolescente), geográfica (cidade ou região) e por tema (cinema, esportes, ciência...)”. E para 

conseguir a atenção desses nichos, o jornalismo de revista é utilizado com precisão, assumindo uma 

posição de: “um tipo bastante específico de discurso, que constrói sentidos sobre o mundo de forma 

lenta, reiterada, fragmentada emocional”. (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 45).

Assim o jornalismo de revista tem função de: 
[...] ajudar o homem a compreender a si mesmo por meio de experiências de outros. O fato 
de ser um modo de conhecimento não significa que ele tenha uma raiz unicamente racional. 
O jornalismo de revista trabalha com uma ontologia das emoções (Campbell, 2006). 
(TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 47). 

Estabelecendo esse vínculo, o conteúdo de uma revista procura transmitir verdade e 

credibilidade ao seu leitor, pois seu conteúdo é jornalístico, que consiste nos princípios da verdade e 
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3. REVISTA CLAUDIA

As revistas femininas no Brasil começaram a surgir de maneira sutil, em primeiro momento 

eram escritas por homens, traziam as novidades da moda importada da Europa, dicas e conselhos 

culinários, artigos de interesse geral. A primeira revista feminina do Brasil foi O Espelho 

Diamantino. Criada em 1827, ela abordava assuntos de política, literatura, bellas-artes, teatro e 

moda (ALI. 2009). O Espelho Diamantino abriu um leque de possibilidades para publicações 

editorias femininas no Brasil, pois percebeu-se que havia um público potencial consumidor que 

poderia ser associado ao consumo de bens e serviços. Em 1950, surgem as revistas fotonovelas, que 

atingem em cheio o público feminino na época. Já no ano de 1959, é publicada a revista Manequim, 

que é editada pela Abril e proporcionou uma nova abertura de mercado para o a Indústria Têxtil 

nacional promovendo o diálogo entre as indústria e a as leitoras que costuravam as próprias roupas.

Em 1961 um novo padrão de qualidade de revista brasileira surge em edições mensais e 

tiragem inicial de 164 mil exemplares, a revista Claudia apresentou novo olhar, até então 

desconhecido nas publicações do gênero, o papel de alta qualidade, fotografias bonitas, design 

moderno e boa qualidade. O objetivo inicial da revista Claudia era ser uma companheira da mulher 

casada, que pudesse ajudá-la assimilar as transformações sociais, em uma época que o mundo 

doméstico ganhou geladeiras, televisores, sabão em pó. Foi a primeira a tratar assuntos polêmicos 

como a pílula anticoncepcional e aborto. A coluna "A de arte de ser mulher", de Carmem Silva, foi 

um marco no feminismo no Brasil. 
[...] No início a revista não descolava do modelo tradicional: moda, receitas, ideias para 
decoração e conselhos de beleza. Aos poucos porém, começa a publicar secções que vão dando 
conta das mudanças da vida da mulher, como consultas jurídicas, saúde, orçamento doméstico 
e sexo. Com a Claudia nasce também a produção fotográfica de moda e beleza, culinária e 
decoração no Brasil. fotos desse tipo até então eram importadas. Logo, a equipe da revista 
descobre que é necessário fazer uma publicação mais brasileira e, para isso, percebe que é 
preciso fotografar o estilo, a comida, a casa e, e principalmente, a mulher brasileira, e para isso 
percebe que é preciso fotografar o estilo, a comida, a casa e principalmente, a mulher 
brasileira. [...] Mas foi a revista a jornalista e psicóloga Carmen Silva, colunista de Claudia a 
partir de 1963, que começou de fato a mudar o jornalismo feminino. Sua coluna, "Arte de ser 
mulher", quebrou tabus e aproximou-se de forma inédita das mulheres, tratando de temas até 
então intocáveis, como solidão, o machismo, o trabalho feminino, alienação das mulheres, seus 
problemas sexuais. (SCALZO, 2008 p. 34). 

Hoje a Claudia é uma das revistas femininas mais vendidas no Brasil, possui público de 

1.464.000 leitores, tendo alcance a um público feminino vasto, que varia de uma faixa etária de 

mulheres de 20 a 50 anos de idade. A classe social dessas leitoras varia entre a classe B e C, 

(FIGURA 1). 
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FIGURA 1: Audiência da revista Claudia. 
FONTE: Site da revista Claudia (18/08/17) 

Para conseguir esse sucesso em aceitação do público alvo desde a criação até os dias atuais, 

a Revista Claudia traz no conteúdo temas que são relevantes e estão acontecendo na vida social da 

mulher brasileira. 

4. FEMINISMO NO BRASIL

Pode-se dizer que o feminismo ocidental nasce entre os séculos 18 e 19, no seio da 

Revolução Francesa, quando Claire Lacombe começa a discutir os direitos políticos das mulheres 

na Sociedade das Republicas Revolucionárias. Mas a plataforma feminista se consolida no século 

20 com o debate sobre o direito a voto e o acesso à educação. (MIGUEL e BIROLI, 2014. p.20-

24).Mas o que é o feminismo? Nessa pesquisa será levada em consideração a visão de Vera Soares, 
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que afirma que feminismo é “a ação política das mulheres. Engloba teoria, prática, ética e toma as 

mulheres como sujeitos históricos de transformação de sua própria condição social.” (1998. p.33).

No Brasil a reivindicação sufragista chega em um momento importante para a história do país, a 

Proclamação da República e, entre muitas questões judiciais as mulheres conseguiram o direito de ir 

às urnas em 1932. Essa pode ser classificada como a primeira onda feminista no Brasil.  

A segunda onda feminista começa a partir da movimentação política dos anos 60. Enquanto 

nos anos 20 as mulheres buscavam a igualdade política e no trabalho, nos anos 60 elas 

reivindicaram o direito ao próprio corpo, ao prazer e contra a subordinação ao patriarcado. Um dos 

principais lemas desse período foi “o privado é político”, o total oposto do “em briga de marido e 

mulher, ninguém mete a colher” já que elas pediam por soluções políticas para proteger as mulheres 

da violência doméstica, além disso, a questão do aborto começou a ser discutida mais 

amplamente.No Brasil o movimento feminista atua e ganha mais força em 64 com a luta pela 

redemocratização, e em 1979 ocorre a primeira manifestação pró-aborto no Rio de Janeiro, 

momento a partir do qual essa questão passa a ser mais discutida na sociedade. 

A terceira onda do feminismo começa a partir do momento em que o movimento percebe 

que até o momento ele havia excluído uma grande parcela das mulheres, visto que desde a primeira 

onda as mulheres inseridas no movimento eram em sua maioria brancas, de classe média e com uma 

boa escolaridade. A partir dessa ruptura crescem os “feminismos”, no qual diferentes tipos de 

mulheres passam a discutir pautas diversificadas: 
As mulheres negras e as lésbicas proclamaram o caráter metanarrativo do conceito de 
gênero, que inviabiliza as diferenças entre as mulheres, impondo uma identidade comum 
que corresponde na realidade aos interesses da identidade hegemônica das mulheres 
heterossexuais e da raça branca. Em síntese, o gênero caiu na mesma armadilha que havia 
pretendido evitar: a homogeneização e a imposição de uma identidade única. (FRANCO, 
2004 apud ESPINOZA 2004, p. 15). 

A partir dos anos 90 o feminismo passa a se dividir em algumas vertentes diferenciadas, 

algumas mais radicais, outras menos, cada uma com suas próprias pautas, mas focando no ideal de 

igualdade entre os gêneros. 

5. ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER NAS CAPAS DA CLAUDIA
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5. ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER NAS CAPAS DA CLAUDIA

FIGURA 2: capas década de 60 ago.1962| nov.1962. 

FIGURA 3: capas da década de 70 mar.1970|abr.1970. 
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FIGURA 4: capas da década de 80 ago.1985|fev.1989. 

FIGURA 5: capas da década de 90 mar.1992|abr.1997. 
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FIGURA 4: capas da década de 80 ago.1985|fev.1989. 

FIGURA 5: capas da década de 90 mar.1992|abr.1997. 

FIGURA 4: capas da década de 80 ago.1985|fev.1989. 

FIGURA 5: capas da década de 90 mar.1992|abr.1997. 

FIGURA 6: capas anos 2000 out. de 2003 edição comemorativa com três capas (a, b, c), abr de 2006. 
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FIGURA 7: capas anos 2010 nov. 2015| jun.2016|jul2017. 

Para a análise das capas, esta análise leva também em consideração algumas abordagens 

semiótica, que segundo Hall é o: [...] estudo ou a "ciência do signos" e seus papéis enquanto 

veículos de sentido em uma cultura. (2016. p. 27). Para Hall os sentidos das coisas em uma 
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Para a análise das capas, esta análise leva também em consideração algumas abordagens 

semiótica, que segundo Hall é o: [...] estudo ou a "ciência do signos" e seus papéis enquanto 

veículos de sentido em uma cultura. (2016. p. 27). Para Hall os sentidos das coisas em uma 

determinada cultura só acontecem graças à linguagem: 
A linguagem é um dos "meios" através do qual pensamentos e ideias e sentimentos são 
representados numa cultura. A representação pela linguagem portanto, essencial aos 
processos pelos quais os significados são produzidos. (2016. p. 19). 

Assim, a linguagem se torna o meio pelo qual se consegue obter sentido as coisas e 

compartilhar esses significados socialmente. A revista Claudia usa a linguagem escrita e visual para 

comunicar e significar para os leitores, porém só é possível obter sentido as coisas quando se possui 

o mesmo código linguístico, se a revista não usar um código comum ela será indiferente e não

conseguirá comunicar uma mensagem, desse modo a revista Claudia se insere por meio da 
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p. 31).

Percebe-se que Claudia tenta representar a vivência da mulher, seja retratando uma mulher 

voltada para as atividades domésticas, ou, uma mulher independente. Quando a representação 

ocorre por meio da linguagem ela trabalha com vários conceitos e contratos sociais que são 

firmados em cima desses conceitos. Para observar os conceitos abordados na revista Claudia e a 

relação deles com o feminismo foi feito uma seleção de capas e elencados seis temas a serem 

analisados: Maternidade, Corpo, Sexualidade, Relacionamento, Casa e Trabalho. Com os temas 

estabelecidos foram destacadas 15 capas levando em conta o período desde o nascimento da 

publicação na década de 60, até o momento atual, da seguinte maneira: 

Década Edição
Anos 60 Agosto 1962 | Novembro 1962
Anos 70 Março 1970 | Abril 1970
Anos 80 Agosto 1985 | Fevereiro 1989
Anos 90 Março 1992 | Abril 1997
Anos 2000 Outubro 2003 (a, b, c) | Abril 2006
Anos 2010 Novembro 2015 | Junho 2016 | Julho 2017

As capas foram escolhidas como objeto por serem o primeiro elemento que o leitor entra em 

contato na revista, segundo Ali, "uma Revista tem cinco segundos para atrair a atenção do leitor na 

banca. Nessa fração de tempo, a capa tem de transmitir a identidade e o conteúdo da publicação, 

deter o leitor, levá-lo a pegar o exemplar, abri-lo e compará-lo". (p.67 2009). Caso o leitor não se 

sinta representado, ou leia algo nas chamadas que não o conquiste, ele não irá consumir a revista. O 

que norteia o sentido de uma revista é a imagem da capa, ela é que fornece sentido, expressão, 

realidade: 
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[...]A produção de uma foto de capa é cara, mas garante que a identidade da revista seja bem 
comunicada, mesmo quando se trata de um simples retrato. É o que costuma estar presente 
em grande maioria das capas. Algumas são de celebridades. O rosto de uma modelo é 
atraente com quem as leitoras se identificam, é o formato mais comum entre as revistas 
femininas. Ao selecionar as fotos, é preciso vê-la com os olhos do leitor para garantir que a 
pessoa no caso é reconhecida instantaneamente. Parece pouco mas não é por traz dessas fotos 
há um grande trabalho com a expressão que correspondam à personalidade que a revista quer 
transmitir. (ALI. p.70. 2009). 

A revista Claudia, desde os primórdios, contratou agências para produzir as fotos das capas, 

sempre na busca de obter uma excelência gráfica e visual. Com superproduções nas capas a revista 

trabalha “(…) estabelecendo associações, está construindo o seu pensamento, tecendo o seu sistema 

mental de operações tradutoras de significados” (TURIN, 2007, p. 27), desse modo, por meio de 

linguagem fotográficas e textuais, ela transmite mensagens que retratam o papel social da mulher.  

Desse modo, pode-se deduzir que os leitores fazem o seguinte processo cognitivo por meio 

da capa: o conhecimento do código > a compreensão > a recodificação > a tradução, somente após 

esse processo de tradução que o leitor faz a compra da revista. Ou seja, para a revista conseguir 

realizar o processo de comunicação, ela depende de um código comum entre emissor, mensagem e 

receptor, além disso, precisa ter contato com receptor e estar inserida em um contexto comum, 

(TURIN, 2007, p. 49). As capas da revista Claudia trabalham mensagens com códigos expressos 

por meio de linguagem visuais e escritas, estabelece contato visual por meio de exibição em bancas 

de revistas etc., expondo uma mensagem que representa o contexto que a mulher vive. 

Essa mensagem expressa nas capas da Claudia se constitui de signos: 

[...]“todo signo está no lugar de um objeto, mas só pode ser um signo deste objeto na medida 
em que este mesmo objeto possua a natureza de um signo ou pensamento, pois o signo não 
afeta o objeto, se não que está afetado por este, de maneira que o objeto tem que ser capaz de 
transmitir pensamento, isto é, tem que possuir a natureza de um pensamento, ou de um 
signo.”[...] (PEIRCE apud TURIN, 2007, P. 36).

Segundo Turin, esse processo de significação que o signo passa é denominado semiose, 

processo que se faz presente em toda comunicação, pois "tudo no mundo é semiose. Tudo no 

mundo são pensamentos. Através das semioses dialogamos com o mundo e o mundo dialoga 

conosco" (2007, p.36). Porém o signo para obter a significação depende de condicionantes, para 

elaborar a tradução de linguagem:  

 depende do acesso(sentidos/não penso sobre aquilo que não conheço);

 depende do repertório (experiências);

 depende do contexto para onde será projetado (situação);

 depende da natureza do fenômeno (códigos/características);

 depende da capacidade de seleção dos códigos (processo mental);

 depende da capacidade de associação dos códigos.
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afeta o objeto, se não que está afetado por este, de maneira que o objeto tem que ser capaz de 
transmitir pensamento, isto é, tem que possuir a natureza de um pensamento, ou de um 
signo.”[...] (PEIRCE apud TURIN, 2007, P. 36).

Segundo Turin, esse processo de significação que o signo passa é denominado semiose, 

processo que se faz presente em toda comunicação, pois "tudo no mundo é semiose. Tudo no 

mundo são pensamentos. Através das semioses dialogamos com o mundo e o mundo dialoga 

conosco" (2007, p.36). Porém o signo para obter a significação depende de condicionantes, para 

elaborar a tradução de linguagem:  

 depende do acesso(sentidos/não penso sobre aquilo que não conheço);

 depende do repertório (experiências);

 depende do contexto para onde será projetado (situação);

 depende da natureza do fenômeno (códigos/características);

 depende da capacidade de seleção dos códigos (processo mental);

 depende da capacidade de associação dos códigos.

Quando todos esses condicionantes acontecem, o signo consegue substituir o objeto a coisa 

em si no inconsciente, essas substituição podem ocorrer de três maneiras: se tornado um ícone, um 

índice ou um símbolo. O ícone apresenta/anuncia o objeto (fenômeno) como Possibilidade sugere–

favorece contemplação de sua qualidade (formas e sentimentos)–abstração da essência do objeto 

excita nosso sentido devido ao caráter qualitativo possibilita uma substituição uma relação de 

qualidades/características próximas, semelhantes–analogia (associação) entre o fenômeno e o que o 

representa. Índice aponta o objeto (fenômeno) estando ligado diretamente a ele indica -age como 

sinal de existência do objeto–pista, aponta o caráter físico existencial de um fenômeno/está 

conectado/é referência. Símbolo representa o objeto (fenômeno) por convenção relaciona-se

arbitrariamente com o objeto/regra, lei (geral). (TURIN, 2007).

Observando semióticamente, as capas sempre possuem uma estrutura com o nome da revista 

em evidência, em segundo plano vem sempre uma mulher que é um signo em forma de símbolo 

pois é uma representação da mulher como fenômeno, esse símbolo se expressa por meio de 

expressões corporais e faciais com roupas e adereços que são ícones porque dão qualidade ao 

símbolo. As chamadas são índices que anunciam os temas que serão tratados em cada edição.  

Em relação as duas capas selecionadas na década de 60 agosto/novembro, na primeira 

observa-se a presença de adereços adicionais; uma caderneta da mulher que usa óculos é um ícone 

pois sugere ato de pesquisa, o que se associa com as chamadas. A segunda capa possui a 

representação de uma borboleta, que pode ser considerada um símbolo que possui uma convenção 

de conceitos de liberdade. Nas década de 70 e 80 as capas já são expressas com menos adereços, o

foco já se volta para expressão facial da mulher, as chamadas ficam maiores em quantidade de 

caracteres. 

Nos anos 90 o símbolo mulher muda, a parte de representação com foco na expressão 

corporal. O corpo da mulher aparece mais, deixando a roupa mais aparente, a qual de torna um 

índice apontando para estações do ano ou épocas festivas do ano. Essa escolha de mostrar mais o 

corpo também esta ligada a pauta do feminismo na qual se defende a liberdade do corpo. Em 2000 

as capas voltam com o foco na expressão facial, a edição de aniversário traz três capas com a 

mesma atriz com expressões faciais que indicam a liberdade da mulher principalmente associada a 

sexualidade. 

Em 2010 a revista Claudia volta com o foco na expressão corporal nas quais elas são 

fundamentais para indiciar a nova postura social da mulher. Na capa de novembro de 2015, a

postura da atriz está diretamente associada com a chamada o que reforça a mensagem. A capa de 

junho de 2016 traz pela primeira vez um homem, porém ele não é um símbolo como a 

representação da mulher, naquele contexto ele é um ícone pois ele só faz sentido ao lado do símbolo 

455



ele sozinho não gera compreensão. 

Em julho de 2017, observa-se que o símbolo mulher passa a ser representado por mulheres 

que não estão diretamente ligadas a mídia (cantoras, atrizes dançarinas etc.), o símbolo é uma 

mulher com sucesso profissional em grandes empresas, nessa capa em específico, até a cor utilizada 

simboliza mais seriedade, representado uma mulher que está ligada diretamente no mercado de 

trabalho. A postura corporal é fundamental por se mostrar a vontade. Na revista Claudia os signos 

nas capas estão indicando, indiciando ou simbolizando sentidos que estão diretamente ligados as 

fases do feminismo vividas no Brasil. 

5.1 MEU CORPO, MINHAS REGRAS: RELACIONAMENTO E SEXUALIDADE 

Já nos primeiros anos de Claudia, na década de 60, a revista publica as seguintes chamadas: 

“Desquite - Um caso e duas opiniões” (ago/62) e “As pílulas mágicas: controle de natalidade” 

(nov/62). Apesar de ser uma revista tradicional ela reflete um tema que esta em crescente discussão 

entre o movimento feminista da época, o direito ao próprio corpo. Segundo Ali, a revolução sexual 

não seria a mesma sem as revistas femininas: 
Os tempos estavam mudando, os comportamentos não eram mais os mesmos, os desejos 
eram outros, as regras do jogo haviam mudado. Os editores sabiam que suas leitoras eram 
diferentes agora. O velho conceito de que o mundo da mulher se resumia as atividades de 
dona de casa e mãe foi desafiado. A revolução sexual e o movimento das feministas 
mudaram a visão das mulheres sobre si próprias e começam a mudar a face da sociedade 
nos anos de 1960. A pílula anticoncepcional liberou as mulheres do risco de uma gravidez 
indesejada e, o sexo antes do casamento deixava de ser um tabu; elas queriam agora ter 
independência financeira; reivindicar direitos iguais dos homens. Temas antes tratados 
veladamente passaram a fazer parte das páginas das revistas ao lado de moda e receitas 
culinárias: orgasmo, infidelidade, gravidez fora do casamento. (ALI, 2009. p. 370) 

Quando a mulher passa a reivindicar o direito ao próprio corpo não é só a vida privada 

daquela mulher que é afetada, mas também a vida de outras mulheres e da sociedade em geral. 

Pode-se afirmar isso visto que o corpo feminino sempre foi considerado uma ferramenta de 

controle, não só na questão reprodutiva e sexual, mas também no padrão de estética. 

Ao mesmo passo que vemos na revista chamadas que se referem a temas libertadores para as 

mulheres, podemos encontrar em muitas edições textos que se referem à atenção que a mulher deve 

ter para manter o corpo magro. Pode- se citar como exemplo: “Ginástica, beleza e receitas rápidas” 

(mar/70), “Exercícios que emagrecem para fazer no escritório” e “Saúde: Coma certo agora ou 

engorde para sempre” (ago/85), “Os 8 melhores vídeos de ginástica” (abr/97), “Dieta, exercício, 

cirurgia – maneiras de emagrecer que realmente funcionam... e rápido” (out/2003), “Gás carbônico 

contra a celulite – A verdade sobre o novo tratamento” (abr/2006). Esses são só alguns exemplos de 

chamadas que se referem ao corpo feminino e a preocupação das mulheres em se manterem no 

padrão de beleza imposto pela sociedade. Em 2017, a edição de julho ainda bate na tecla da beleza, 
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fases do feminismo vividas no Brasil. 

5.1 MEU CORPO, MINHAS REGRAS: RELACIONAMENTO E SEXUALIDADE 

Já nos primeiros anos de Claudia, na década de 60, a revista publica as seguintes chamadas: 

“Desquite - Um caso e duas opiniões” (ago/62) e “As pílulas mágicas: controle de natalidade” 

(nov/62). Apesar de ser uma revista tradicional ela reflete um tema que esta em crescente discussão 

entre o movimento feminista da época, o direito ao próprio corpo. Segundo Ali, a revolução sexual 

não seria a mesma sem as revistas femininas: 
Os tempos estavam mudando, os comportamentos não eram mais os mesmos, os desejos 
eram outros, as regras do jogo haviam mudado. Os editores sabiam que suas leitoras eram 
diferentes agora. O velho conceito de que o mundo da mulher se resumia as atividades de 
dona de casa e mãe foi desafiado. A revolução sexual e o movimento das feministas 
mudaram a visão das mulheres sobre si próprias e começam a mudar a face da sociedade 
nos anos de 1960. A pílula anticoncepcional liberou as mulheres do risco de uma gravidez 
indesejada e, o sexo antes do casamento deixava de ser um tabu; elas queriam agora ter 
independência financeira; reivindicar direitos iguais dos homens. Temas antes tratados 
veladamente passaram a fazer parte das páginas das revistas ao lado de moda e receitas 
culinárias: orgasmo, infidelidade, gravidez fora do casamento. (ALI, 2009. p. 370) 
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controle, não só na questão reprodutiva e sexual, mas também no padrão de estética. 

Ao mesmo passo que vemos na revista chamadas que se referem a temas libertadores para as 

mulheres, podemos encontrar em muitas edições textos que se referem à atenção que a mulher deve 

ter para manter o corpo magro. Pode- se citar como exemplo: “Ginástica, beleza e receitas rápidas” 

(mar/70), “Exercícios que emagrecem para fazer no escritório” e “Saúde: Coma certo agora ou 

engorde para sempre” (ago/85), “Os 8 melhores vídeos de ginástica” (abr/97), “Dieta, exercício, 

cirurgia – maneiras de emagrecer que realmente funcionam... e rápido” (out/2003), “Gás carbônico 

contra a celulite – A verdade sobre o novo tratamento” (abr/2006). Esses são só alguns exemplos de 

chamadas que se referem ao corpo feminino e a preocupação das mulheres em se manterem no 

padrão de beleza imposto pela sociedade. Em 2017, a edição de julho ainda bate na tecla da beleza, 

mas dessa vez, ela se volta para uma mulher diferente, uma mulher que lida com mais pressões, 

como pode-se ver na chamada “Beleza sem stress: Tratamentos para combater os efeitos desse mal 

cotidiano na pele e no cabelo”.

A pílula anticoncepcional volta a ser assunto na publicação 40 anos depois, com a chamada 

“Depressão – Mulheres consomem 70% dos anticoncepcionais vendidos no país. Será que são a 

última saída?” (abr/2006). Se antes o contraceptivo era chamado de “pílula mágica”, agora as 

consequências do seu uso passam a receber atenção. 

Sexo e relacionamento também passam a ganhar espaço na capa da revista a partir da década 

de 80: “Sexo: Como os 5 sentidos atuam no nosso prazer” (fev/89), “Kit de primeiros socorros para 

relacionamentos na corda bamba” (out/2003), “Debate: O novo homem esta pronto ou demora para 

chegar?” (out/2003) e “Sexo: as pílulas que provocam ereção cumprem o que prometem? Qual a 

diferença entre elas? Por que homem jovens e saudáveis estão tomando?” (out/2003). Aqui é 

interessante o fato de, a partir dos anos 2000, a publicação não estar discutindo somente a posição 

da mulher diante do homem e sim fazendo um questionamento sobre a esperança de um “novo” 

homem e tratando sobre o sexo relacionado também ao homem, algo que não era tratado nas 

décadas anteriores. Na edição de julho de 2017 vemos ainda um texto que trata de agressão física 

dentro do relacionamento, usando o caso da atriz Luiza Brunet, “A pena dada ao agressor gerou 

polêmica. O que ela diz sobre violência doméstica no país”. É interessante que a revista expõe um 

caso de violência doméstica que aconteceu com uma mulher importante no Brasil, evidenciando que 

pode acontecer com qualquer mulher e discutindo a penalidade do agressor. Isso reflete uma pauta 

que é muito forte no movimento feminista, que são políticas que protejam as mulheres e que os 

agressores sofram a punição necessária. 

5.2SER OU NÃO SER MÃE, E A QUESTÃO DO ABORTO 

De acordo com Giddens (1993) a “invenção da maternidade” faz parte de um conjunto de 

influências que afetaram as mulheres a partir do final do séc. 18 com o surgimento da ideia de amor 

romântico, a modificação das relações entre pais e filhos e a criação do lar. Além disso, Giddens 

aponta que no fim do séc. 19 houve uma mudança. Com o “declínio do poder patriarcal” e com o 

“maior controle das mulheres sobre a criação dos filhos” a autoridade patriarcal entra em baixa e a 

atenção é voltada para a afeição maternal. 

Os filhos e a casa passam a ser ligados diretamente as mães, já que na classe média era 

comum que marido fosse o provedor e as mulheres ficassem em casa cuidando da família. Por esse 

motivo a revista também foca em apresentar assuntos do interesse das “mães e esposas”: “Castigue 

com carinho” (ago/62), “Trabalhos manuais para alegrar você, seus filhos e sua casa” (abr/70), 
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“Crianças: Check-up para enfrentar o ano escolar”, “Mãe e filha: Uma relação de amor e ódio” 

(mar/92), “O aumento da licença-maternidade e o impacto na carreira das mães”, “A delicada arte 

de lidar com as grandes frustrações dos nossos filhos e ser o apoio que esses precisam” (abr/2006). 

Durante os anos 70 e 80 a questão da maternidade foi muito discutida dentro do movimento 

feminista do ponto de vista social e político. A afirmação de que o desejo da maternidade era uma 

realidade na vida de toda mulher é fortemente questionado nesse período e o feminismo libertário 

chega a afirmar que a maternidade era a maior ferramenta de opressão e controle da mulher. Já na 

década de 90 passa-se a discutir melhor as implicações de ser, ou não. 

Apesar do controle de natalidade ter sido muito discutido a partir da pílula anticoncepcional, 

o aborto foi durante muito tempo uma ferramenta para mulheres que engravidaram, mas não

desejavam ser mães, “as mulheres sempre tiveram a possibilidade de acabar com uma gravidez 

indesejada, principalmente pelo meio de drogas abortivas. (...) Assim, o aborto foi quase sempre um 

ato desesperado” (SHORTER, 1992. p.168).

Esse tema também foi capa das edições analisadas em dois momentos distintos, “Aborto: 

Cresce o número de abortos entre adolescentes. Como ajudá-las!” (abr/97) e “Aborto – O que o 

Brasil pode aprender com a controversa experiência do Uruguai” (nov/2015). A questão da 

legislação sob o corpo feminino sempre foi pauta na agenda feminista, e pode-se ver que a Claudia 

deu espaço para tratar o assunto, inclusive usando exemplo de países que tem leis diferentes das do 

Brasil. O poder de escolher ter ou não um filho, é algo que impacta diretamente na vida da mulher 

em muitos aspectos, e um deles é a sua inserção no mercado de trabalho, assunto que veremos a 

seguir. 

5.3A AMÉLIA E A EXECUTIVA: DE CASA PARA O TRABALHO 

Durante os anos 60 e 70 as chamadas da revista tendem a focar em textos relacionados ao 

cuidado do lar, como pode-se ver nos exemplos: “Como construir e decorar uma casa colonial” 

(ago/62), “Decoração para deixar nova a sua sala” (mar/70), “Trabalhos manuais para alegrar você, 

seus filhos e sua casa” (abr/70). Ainda durante os anos 70 o Brasil passa por uma crise financeira, e 

isso também aparece na capa da publicação, “Como enfrentar uma crise financeira / Economize 

usando peixe na cozinha”. (abr/70).

Para os economistas os anos 80 ficam conhecidos como a década perdida devido a 

hiperinflação e a insegurança financeira. Nessa década, o mercado de trabalho passa a ser assunto 

mais recorrente nas capas da Claudia, como podemos ver nos exemplos: “Mulher e Trabalho: 

Truques para poupar tempo e economizar | O estilo que combina com seu pique | Exercícios que 

emagrecem para fazer no escritório” (ago/85), “Vida a dois: Executiva ou Amélia, qual a mulher 
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Durante os anos 60 e 70 as chamadas da revista tendem a focar em textos relacionados ao 

cuidado do lar, como pode-se ver nos exemplos: “Como construir e decorar uma casa colonial” 

(ago/62), “Decoração para deixar nova a sua sala” (mar/70), “Trabalhos manuais para alegrar você, 

seus filhos e sua casa” (abr/70). Ainda durante os anos 70 o Brasil passa por uma crise financeira, e 

isso também aparece na capa da publicação, “Como enfrentar uma crise financeira / Economize 

usando peixe na cozinha”. (abr/70).

Para os economistas os anos 80 ficam conhecidos como a década perdida devido a 

hiperinflação e a insegurança financeira. Nessa década, o mercado de trabalho passa a ser assunto 

mais recorrente nas capas da Claudia, como podemos ver nos exemplos: “Mulher e Trabalho: 

Truques para poupar tempo e economizar | O estilo que combina com seu pique | Exercícios que 

emagrecem para fazer no escritório” (ago/85), “Vida a dois: Executiva ou Amélia, qual a mulher 

dos sonhos deles?”, “Trabalho: O que existe por trás da competição feminina” (fev/89). As 

experiências da mulher no trabalho refletiram na revista, que acabou dando espaço para tratar de 

como a vida delas estava sendo afetada pelo fato de elas terem saído do ambiente doméstico e 

ganhado uma posição nas empresas. 

Com o passar do tempo as mulheres foram ganhando cada vez mais espaço do mercado de 

trabalho, como pode-se ver nas chamadas a partir dos anos 2000: “Programa de reabilitação para 

Workaholics: Obrigação para todas que entram no trabalho sem hora para sair” (out/2003), “O 

aumento da licença-maternidade e o impacto na carreira das mães” (abr/2006), “Trabalhar junto –

Casais contam como conciliam a vida profissional e a pessoal” (nov/2015).

O trabalho passou a ser parte da rotina feminina, e ao contrário do que foi nos anos 70 e 80, 

não foi por necessidade financeira e nem por falta de mão de obra, e sim por uma mudança social, 

segundo Méndez: 
As mulheres das camadas médias passaram a assumir profissões que outrora eram 
exclusivamente masculinas: profissionais liberais, jornalistas, professoras. Nesse caso, não 
se pode atribuir esse ingresso a uma necessidade de mão-de-obra, mas à formulação de 
novos paradigmas culturais que passaram a exercer um tensionamento nas relações de 
gênero ao ampliar a atuação feminina para além do mundo doméstico. (p.5. 2015)  

Após anos de luta feminista as mulheres conseguiram, aos poucos, conquistar o mercado de 

trabalho, o que já foi um avanço. Na atualidade os próximos passos seriam a maior conquista de 

cargo de chefias, como podemos ver na chamada: “Mulheres no poder, o que temos a aprender com 

as poucas executivas que chegaram no topo” (nov/2015), “Empreendedoras e executivas que 

superaram crises e mudaram o rumo de suas histórias” (jul/2017). A chamada de julho de 2017 traz 

o exemplo de uma alta executiva do Facebook que viu sua vida mudar após a morte do marido, mas

busca reforçar que apesar das adversidades, as mulheres precisam continuar lutando por seus 

objetivos. Além disso a revista busca elencar exemplos de mulheres que estão em altos cargos nas 

grandes empresas, como uma força de reforçar os exemplos positivos de mulheres que conseguiram 

atingir altos patamares nas carreiras mesmo com as dificuldades. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já apontamos anteriormente, as revistas refletem o momento social no qual são 

publicadas, e com Claudia não foi diferente. A publicação começa sua história com pautas mais 

conservadoras e um posicionamento em concordância com o público alvo da época. Com o passar 

dos anos, Claudia se manteve em uma linha editorial na qual comentava fatos que foram e ainda 

continuam sendo pautas do movimento feminista, mas sem abordá-los de forma contestadora. Mas a 

partir da chamada “Primavera das Mulheres”, momento no qual começam a ocorrer novas marchas 
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e protestos, em meados de 2010, a revista passa a adotar uma postura mais liberal em relação aos 

assuntos que envolviam o feminismo. 

A partir desse período, o movimento feminista ganha um novo fôlego com o advento da 

internet, já que ao contrário de antigamente, para se ter contato com a essência do feminismo não 

era preciso ser uma acadêmica ou uma ativista política. Por meio das redes as mulheres foram se 

organizando cada vez mais e melhor, e assim, qualquer mulher que desejasse, poderia entender 

sobre o que realmente o movimento reivindicava, como resultado, as pautas relacionadas a 

igualdade de direitos e políticas públicas inclusivas ganharam cada vez mais espaço e novas 

nuances. Em consequência disso, Claudia começa a se posicionar de forma mais contestadora, livre 

de padrões sociais machistas, tratando a sua leitora não só como mãe e esposa, mas como um 

membro ativo da vida pública, com preocupações que saem da esfera privada. 

Cláudia é uma revista da mídia tradicional, que dentro de suas possibilidades, procura fazer 

o papel de disseminar um ideal de igualdade social entre homem e mulheres, mostrando exemplos

de mulheres que obtiveram sucesso nas áreas que atuam. Ela não pode ser comparada a publicações 

de mídia alternativa como AzMina ou a Ovelha, pois elas estão posicionadas em categorias de 

público alvo bem diferentes. Mas cada uma a sua maneira, essas publicações vem fazendo um 

trabalho efetivo para representar as mulheres em todos os espaços, tanto em relação à vida privada, 

quanto à vida pública. 

A revista Claudia faz uso da linguagem para comunicar e utiliza signos que se classificam 

como ícone, índice e símbolos. Esses signos são representados de várias formas para fazer 

associações com a realidade da mulher do momento, pois mesmo a revista sendo um veículo de 

comunicação que está diretamente associado com a publicidade ela conseguiu desprender o 

conteúdo da publicidade e representar o momento social que a mulher brasileira vive. O símbolo 

mulher foi representado de várias formas acompanhando os acontecimentos no feminismo, foi 

construindo e desconstruído várias vezes com diferentes enfoques, pode observar o processo de 

transcodificação, que segundo Hall (2016) é quando um signo vai mudando o sentido de acordo 

com o contexto que ele está posto. O contexto da mulher foi se modificando junto com o 

feminismo, e a representação do símbolo mulher foi se transcodificando para nas capas, em busca 

de representar a mulher e cumprir o contato social que a revista possui. 

7. REFERÊNCIAS:

ALI, Fatima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

Audiência da revista Claudia. Disponível em: http:// publiabril. abril.com.br/marcas 
/claudia/plataformas/revista-impressa. Acessado em: 18/08/2017.  
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como ícone, índice e símbolos. Esses signos são representados de várias formas para fazer 

associações com a realidade da mulher do momento, pois mesmo a revista sendo um veículo de 

comunicação que está diretamente associado com a publicidade ela conseguiu desprender o 

conteúdo da publicidade e representar o momento social que a mulher brasileira vive. O símbolo 

mulher foi representado de várias formas acompanhando os acontecimentos no feminismo, foi 
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O TRIUNFO DA AUTOPROMOÇÃO E  
A ACLAMAÇÃO DE TRIUMPH DES WILLENS

1 

Patrick Diener2 

RESUMO 

Esse trabalho faz parte do estudo para tese de doutorado em desenvolvimento pelo autor. O artigo 
tem como objeto de pesquisa o filme documentário intitulado O Triunfo da Vontade (Triumph des 

Willens) lançado em 1935 na Alemanha. A escolha da obra se deu devido ao tema da tese que 
relaciona memória e holocausto. O filme a ser analisado traz luz para a produção encomendada por 
dirigentes do partido Nacional Socialista à diretora Leni Riefenstahl para mostrar um dos congressos 
do partido na cidade de Nuremberg e que serviria como material de propaganda do nacional 
socialismo. O artigo visa analisar (através de observação do objeto) quesitos sobre a narrativa do 
documentário; descrever passagens relevantes a fim de auxiliar o embasamento dos argumentos da 
tese; relacionar tais quesitos com a formação da memória e cinema, utilizando autores como Huyssen 
e Tegel, e sobre adaptação, Genette; além de indicar como o supracitado filme muitas vezes é 
apontado como inovador, mas como (na visão do autor) pode ser considerado muito mais um sucesso 
de promoção feita pelo próprio partido financiador e do dinheiro investido na sua produção.  

Palavras-chave: Documentário; Nazismo; Propaganda; Comunicação. 

1. ERSTER TAG3

O documentário O Triunfo da Vontade discorre por seus 114 minutos fazendo o enaltecimento das 
ações do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (por vezes mencionado como 
Nacional Socialista, Partido Nazista, ou simplesmente NSDAP4) e de seu poderio militar aclamado 
pela população (somando mais de 30.000 pessoas exibidas no filme). Mesmo banido na Alemanha 
no tempo presente a diretora recebeu prêmios pela produção tanto na França como na Suécia e Estados 
Unidos. As premiações se deram anteriormente a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra 
Mundial. As informações técnicas sobre o filme (como duração, valores de produção e afins) trazidas 
em descrição durante este artigo foram retiradas ou da sua ficha técnica disponível no final deste ou 
através de página do Internet Movie Database; salvo quando referenciado diferente.  

Segundo Richard Barsam em artigo disponibilizado online através da Universidade de Stanford o 
filme custou na época aproximadamente 110 mil dólares americanos, ou corrigidos para 2015: 1.54 
milhões de dólares americanos. A diretora também usou (o que era considerado para época) uma 
grande equipe técnica, totalizando 172 pessoas; entre eles 36 operadores de câmera dos quais muitos 
se fantasiaram com os uniformes militares para que pudessem se misturar a multidão e de lá realizar 
as filmagens sem serem identificados por quem assiste ao documentário. Do total das 61 horas de 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Doutorando da linha Estudo de Cinema e Audiovisuais pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Mestre em 
Comunicação e Linguagens (UTP). Pós-graduado em Comunicação Audiovisual (PUC PR). Docente PROPPE (UTP). 
Docente do curso de Comunicação Social (Uninter). Membro do Grupo de Pesquisa em Estudos da Imagem (UTP). 
3 Os títulos dos capítulos deste artigo foram escolhidos pelo autor de modo a fazer referência aos dias mostrados no 
documentário estudado. Primeiro dia (Erster Tag), e assim sucessivamente. São quatro dias e quatro subdivisões. Atente 
que a numeração indica a separação por conteúdos por questão de estilo e não a descrição do que se passa em cada um 
desses dias.  
4 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei  
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película bruta contendo as filmagens do congresso, duas horas foram usadas para fazer a versão final 
do filme após sua edição.   

Um dos filmes mais famosos da diretora (senão o mais) inicia uma sequência longa de tela escura 
acompanhada somente por uma trilha instrumental muito parecida com a já observada pelo autor em 
Olympia, outra obra da diretora. Várias cenas e sequências de O Triunfo... se assemelham a produções 
anteriores feitas por Leni Riefenstahl, apontando argumento para confirmação da hipótese que este 
pouco tinha de original em sua execução. Mais sobre o assunto será abordado adiante. Outra hipótese 
é que muito da propaganda de O Triunfo da Vontade está não unicamente na divulgação do ideal 
Nacional Socialista, mas na própria autoconstrução do filme como tal, sendo vendido pelos 
produtores e diretora como uma obra cinematográfica grandiosa e inovadora, quando, na verdade, 
essa inovação e grandiosidade pode ser questionada. Desse modo, seria também uma forma de os 
nazistas proclamarem que seus filmes não precisavam de cineastas judeus (ou de outras 
nacionalidades) para fazer produções magnificentes desse porte. A reiteração da ideia de que o filme 
é uma “masterpiece” é quase senso comum entre vários que o mencionam e pode ser verificada em 
artigo de Kevin Hagopian da New York State Writers Institute da Universidade de Nova Iorque: “It 

is an eerie film, perhaps a masterpiece of the documentarists art, certainly a sinister endorsement of 

a doctrine of mass murder5”. O filme foi lançado comercialmente (havia cobrança de entrada em suas 
salas de exibição) apesar de ter sido financiado com dinheiro público. Isso ajudou a criar um 
descolamento da produção e da obra do seu caráter propagandista do partido. O artigo não tem 
pretensão de retirar da diretora seu mérito por montagem, criação de correlação imagética e simbólica, 
entretanto questiona sim sua valorização como obra prima inovadora. 

O Partido Nazista era conhecido por usar a propaganda como uma grande arma de divulgação de seus 
ideais de controle e também de enaltecimento dos feitos alcançados pelo partido, de seus líderes e 
principalmente de Adolf Hitler em sua busca pela (como considerada por ele) limpeza racial. O filme 
O Triunfo da Vontade não escapa dessa mesma máquina de divulgação tão bem orquestrada por 
Goebels na qual Riefenstahl era uma das engrenagens principais. Não que antes de O Triunfo da 
Vontade a diretora fosse desconhecida do público ou mesmo do partido. Previamente ao filme 
mencionado acima ela já havia realizado outros filmes, como o documentário intitulado Der Sieg des 

Glaubens (A Vitória da Fé) de 1933, enaltecendo Hitler e vários outros componentes do partido; antes 
mesmo do ditador assumir o papel de presidente e chanceler da nação. Tal produção prévia levou-a 
ser escolhida por Hitler para compor sua equipe de comunicação6. 

2. ZWEITER TAG

O filme em si é um sucesso como peça de marketing. E não me refiro aqui ao marketing feito para o 
partido Nacional Socialista pelo próprio partido e sim às estratégias usadas para enaltecimento do 
filme como sendo uma grande e inovadora obra de arte pelos próprios nazistas com a intenção de 
transformá-lo em algo maior que é. Tal ideia é repetida até hoje, talvez erroneamente. 

Em seu início, uma águia de metal pesada pairando sobre o símbolo da suástica quebra a tela negra, 
que em um tilt down7 enquadra o lettering do título do filme e suas credenciais. Há também (já de 

5 Em tradução livre do autor: “É um filme estranho, talvez uma obra-prima da arte documentarista, certamente um 
endosso sinistro a uma doutrina de assassinato em massa”. HAGOPIAN, Kevin. Triumph of the Will  
<http://www.albany.edu/writers-inst/webpages4/filmnotes/fns07n6.html> Acesso em 09/08/2017. 
6 IMDB Der Sieg des Glaubens <http://www.imdb.com/title/tt0156078/> Acesso em 14/10/2016 
7 Esclarecimentos sobre termos técnicos, enquadramentos, movimentos de câmera e afins podem ser encontrados em 
glossários online como o disponível em < http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm> Acesso em 
09/08/2017. 
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início) telas de intertítulos, recurso usado em tantos filmes da era muda e também neste por Leni. 
Interessante perceber que a fonte tipográfica usada para escrever o conteúdo dessas telas é gótica, 
fonte que está geralmente relacionada diretamente ao Nacional Socialismo (conforme pode-se 
observar em seus materiais de propaganda)8. As técnicas utilizadas por Riefenstahl não eram 
necessariamente inovadoras. Contra plongées para dar a impressão de grandiosidade, vistas aéreas 
das multidões e das cidades, a aglomeração da massa ocupando a tela já tinham sido mostradas (ainda 
que com diferentes propósitos) no cinema antes (vide, por exemplo, cena conhecida de O 
Encouraçado Potemkin de 1925 da escadaria de Odessa)9. O que sim, pode ser considerado arrojado 
para a época, foi o orçamento levantado para a produção do longa. Assim sendo, muito do que o filme 
apresenta é um triunfo do dinheiro e não da linguagem cinematográfica inovadora. A multidão de 
braços em riste e sorrisos largos apontam e acenam para o ditador que passeia em escolta de carros 
entre fileiras de alemães. O primeiro contato que ele tem diretamente com o público é através de uma 
criança que, no colo da sua mãe, entrega-lhe flores. É interessante perceber que a multidão se mantém 
distante, muito possivelmente controlada por militares, o que leva a dedução que a sequência da 
interação entre criança e Adolf Hitler tenha sido montada e encenada para o filme. A criança realiza 
então a saudação nazista e a carreata segue por uma multidão (aparentemente) infindável. Chega a 
ser impressionante a atenção que a diretora atribui ao público, tendo-o como ator coadjuvante, ainda 
que no filme para demonstrar adoração da população pelo ditador. Em imagens noturnas, um painel 
de luzes fortes apresenta a frase Hail Hitler10 entoado pela multidão que permanece em riste. A 
diretora também exibe, por vezes, algumas imagens quase abstratas e subjetivas, como por exemplo 
quando há um enquadramento do reflexo de uma construção na água que passa por baixo de uma das 
pontes mais famosas da cidade de Nuremberg, e também no super close das ramificações dos galhos 
das árvores dando uma aparência quase dadaísta em sua intenção de apresentação subjetiva gráfica; 
ainda que em poucos frames. Idem para a sequência que sobrepõe em fusão a imagem da cidade uma 
série de tendas militares perfiladas em linhas perfeitas que cobrem uma grande área, vista por cima, 
deixando mais flagrante a ideia da exaltação do grafismo abstrato, da massificação, da padronização 
e ordem. Qualquer narrativa presente em um filme documental para deixá-lo mais interessante ao 
grande público é extirpada de O Triunfo da Vontade. O filme não possui narração ou texto, além do 
proferido pelos oradores do congresso. O conflito (para que dele haja o triunfo e a exaltação do herói) 
é inexistente no documentário. A repetição da exaltação do início ao fim cria um filme sem ápices, 
desprovido de pontos de viradas, ganchos e sem altos e baixos. Não há um clímax que leve o suposto 
herói (seja Hitler ou os militares) à redenção. O filme vai mais além em sua linearidade. O herói nem 
sequer admite inimigos e, neste caso, aponta (em discurso) claramente que outros partidos políticos 
são desnecessários (e até indesejáveis) para o desenvolvimento do país. Estranhamente as imagens 
passam a mostrar militares brincando entre eles e com crianças, passando a imagem de uma certa 
vulnerabilidade. É curioso notar que as pessoas filmadas quase nunca olham diretamente para a 
câmera, atitude hoje, devido a popularização dos equipamentos de filmagem, é muito mais comum. 
As pessoas pareciam mais interessadas em interagir entre elas ou com o ditador, do que posar para a 
câmera. O som apresentado mantém-se na trilha instrumental pontuada por breve alvoroço da 
população. 

A primeira inclusão fala individual no filme acontece somente aos 23 minutos de exibição. 
Curiosamente não é Hitler a proferir as primeiras palavras, e sim um militar em um discurso a uma 
plateia tomada por colegas através do qual o saúda. Riefenstahl alterna imagens do orador com 
imagens da plateia de militares que o ouvem, e de símbolos nazistas (como por exemplo estátuas de 
águias). Geralmente estes símbolos ocupam toda a tela enquanto o som do discurso permanece 

8 STRAUB, Ericson. A tipografia gótica e sua identidade. < http://www.abcdesign.com.br/a-tipografia-gotica-e-sua-
identidade/ > Acesso em 09/08/2017 
9 Disponível em <https://youtu.be/V__DtdHcrvc> Acesso em 03/08/2017 
10 “Salve Hitler” em tradução do autor. 
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8 STRAUB, Ericson. A tipografia gótica e sua identidade. < http://www.abcdesign.com.br/a-tipografia-gotica-e-sua-
identidade/ > Acesso em 09/08/2017 
9 Disponível em <https://youtu.be/V__DtdHcrvc> Acesso em 03/08/2017 
10 “Salve Hitler” em tradução do autor. 

 

contínuo. Até que ao seu final, Hitler enfim aparece em cena; também ouvindo ao discurso, estoico. 
O discursante parece nervoso. Ele pausa sua fala olhando para baixo e mordendo o lábio inferior 
despindo-se da aparente confiança que transmitia até então. Será que o olhar do Führer o fez refletir 
sobre sua atuação e suas palavras? A plateia mostra-se calorosa e o ovaciona, não condizente com a 
atitude cabisbaixa do orador. Após seu titubeio, ainda durante discurso, imagens de civis tomam a 
tela, uma senhora fita-o emocionada e uma criança o aplaude alegremente.  
 
Enquanto os civis parecem entusiasmados a maioria dos militares permanecem sérios e sisudos. Por 
vezes o próprio Hitler parece descontente; qual seria o propósito de Riefenstahl ao retratar seu líder 
dessa maneira? O discurso segue longo e arrastado, quase infindável. Não que Olympia, tanto sua 
parte 1 como 2, possam ser usados como exemplo de dinamismo nos cortes em sua edição, mas O 
Triunfo da Vontade por vezes se arrasta de maneira que possivelmente hoje seria facilmente refutada 
pelo grande público, devido à lentidão das sequências. Ele finalmente conclui seu discurso gritando 
a saudação Sieg Heil11 três vezes perante uma plateia extasiada. Curiosamente, aos aproximadamente 
26 minutos do filme, ele é interrompido por um intertítulo que apresenta mais um militar a falar sobre 
a proclamação de Hitler ao poder.  
 
Mesmo o filme sendo de 1935, obviamente muito anterior ao advento da internet, um dos oradores 
proclama sobre a influência da mídia e a divulgação de notícias verdadeiras e falsas acerca do que 
acontece dentro da República de Weimar12. Discurso um tanto similar ao ouvido hoje em dia (ainda 
que usando outras palavras) para se referenciar às eventuais notícias falsas. Os conteúdos dos 
discursos variam, abrangendo críticas e apoio a mídia, medidas que o governo tomara para o 
progresso da nação, além da pura propaganda ideológica nazista de preservação da raça ariana (ainda 
que em menor frequência). Independente de quão absurda a ideia contida na fala desses oradores, ela 
sempre é seguida de aplausos. Também usam com frequência a palavra orgulho (stolz)13, tanto para 
se referir ao que o alemão deve sentir sobre seu país, assim como pela sua origem. Não 
coincidentemente tal palavra passou a ser usada com muito menos frequência pelos alemães no pós-
guerra. Até pouco tempo atrás a palavra orgulho, ao se referenciar a algo que alemão sente pelo seu 
país, era muito pouco usada na mídia germânica pós-guerra14.  
 
Um dos depoentes afirma energicamente entre gritos que todos os direitos civis dos alemães serão 
garantidos assim como sua liberdade. Este também deixa o púlpito ovacionado. Sabe-se, obviamente, 
que tais palavras não possuem fundamento algum e que a promessa não foi cumprida. O discurso 
político dos militares do filme é flagrantemente falacioso. Ainda assim, todos os proferem de maneira 
confiante e incisiva. Como é comum tentar traçar paralelos com referências mais próximas à realidade 
contemporânea demográfica e geográfica de quem assiste, não posso deixar de relacionar a retórica, 
a expressão, e o modo de executar o discurso com diversos televangelistas ou mesmo políticos 
populistas contemporâneos, tanto brasileiros como do exterior. Sinto falta, entretanto, de um recurso 
muito usado pelos supracitados em seus programas de TV que são depoimentos ainda que ensinados 
por parte da população agraciada pelos aos dois interlocutores ou suas instituições. Não há no 
documentário depoimentos de civis proferindo o quão contentes estão devido ao regime ou de como 
a vida mudou para melhor graças ao que é mostrado ou falado pelos oficiais.  
 
Os discursos continuam extenuantemente até serem interrompidos por cornetas. Ao cessar o som dos 

                                                 
11 “Salve e vitória”. 
12 Como também era conhecido o Império Alemão no período pós-primeira guerra. 
13 “Orgulho” 
14 GADAMER, Von Klaus-Jürgen. Stolz, Deutscher zu sein. Geht das? 
<https://www.tichyseinblick.de/meinungen/stolz-deutscher-zu-sein-geht-das/> Acesso em 09/08/2017 
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instrumentos Hitler, enfim, se pronuncia saudando os trabalhadores. Uma massa incrível de inúmeros 
militares o saúda em movimentos sincronizados, impressionantes devido a sua precisão. Fileiras e 
mais fileiras de militares aparecem no filme, tanto vistos de cima, quanto também ao nível do chão 
com a câmera posicionada entre os alinhamentos nos quais os combatentes (em sua maioria muito 
jovens) posicionam-se ombro a ombro de maneira que seguem perfilando-se em perspectiva até a 
linha do horizonte, onde não possam mais ser vistos; diminuindo um a um, dando a impressão de que 
o exército é infinito. Um dos militares ganha voz perguntando aos camaradas de onde vêm. Cada um
responde, em sequência, a sua cidade de origem, explicitando que provêm de diferentes partes da
Alemanha, mas que são todos pertencentes a um mesmo povo. Tal discurso é importante para um
país que até então possuía fronteiras muito flexíveis, adquirindo e perdendo territórios próximos a
sua borda, mudando seu formato dentro do império austro-húngaro. Em seguida proferem em
uníssono que fazem parte de uma só Alemanha, que seguem um só líder e, também em conjunto,
iniciam cânticos sobre a terra-mãe. Fazendo uma profecia um tanto errônea, um dos soldados
menciona que nunca lutaram em guerra que nunca estiveram em trincheiras e nunca lançaram
granadas, entretanto não são menos soldados por isso. Mal sabiam (possivelmente) que em breve
muitos deles estariam na mencionada situação. Hitler então toma palavra para proferir que dentro da
Alemanha não haverá trabalho que não seja executado para o país. Há explicitamente a noção de que
se você não faz parte, você é o inimigo.

A complexidade das cenas enquadramentos movimentos de câmera e tomadas não se dá 
necessariamente pela genialidade ou pelo espírito inovador de Riefenstahl. A prova que a tão elogiada 
inovação de filme deve ser questionada cabe em análise de outros filmes anteriores da diretora. Ela 
emprega não somente de planos, movimentos e enquadramentos já repetidos em diversas outras 
produções, como se utiliza de filmes próprios como forma de colagem em O Triunfo... como por 
exemplo em Der Sieg des Glaubens (1933) no qual exibe um gato na janela apreciando o desfile 
militar (como se até mesmo os animais, tão encantados pelo poderio, acompanhassem a 
demonstração). Sequência essa que se repete em O Triunfo... Leni deve ter achado o segmento tão 
incrivelmente genial que a replica.  

IMAGEM 01: GATO NA JANELA 
FONTE: TRIUNFO DA VONTADE (1935). FRAME CAPTURADO PELO AUTOR. 

Entretanto pode haver uma outra interpretação para a figura recorrente do gato nos filmes. Os nazistas 
consideravam o camundongo Mickey, personagem da Disney, a representação de diversas coisas que 
desprezavam, como por exemplo o domínio americano na indústria cultural. Andreas Hyussen 
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discorre sobre: 

Listening to some critics wax apocalyptic about the effects of Disney's invasion into the inner 
sanctum of New York city's popular culture reminds me of how much the Nazis hated Mickey 
as a symbol of the pollution of authentic German culture. To the Nazis, the mouse was dark, 
filthy, a carrier of disease, a threat to the body politic and to the body of the nation. Within 
Germany of the 1930s, of course, the mouse was the Jew. (Huyssen, 2003, p.85) 

Portanto a presença do gato imodesto, observando tudo do alto de uma janela pode remeter a uma 
caça aos ratos: o gato está alerta. Excertos nos quais a câmera se encontra dentro de um carro, para 
fazer um travelling, tomadas aéreas de estádios lotados ou outros artifícios usados como recursos no 
filme por Riefenstahl, já tinham sido executados antes em filmes de diversas nacionalidades. O que 
há em O Triunfo da Vontade é uma verba que permite que a produção seja grandiosa, escorada à 
habilidade da diretora. A possibilidade de mostrar os grupos militares enormes em diversos ângulos 
simultaneamente se dá pela possibilidade de fazer a filmagem das cenas com diversas câmeras ao 
mesmo tempo, em pontos diversos das manifestações. Este é um dos exemplos que o filme em questão 
é na verdade um triunfo do orçamento sobre a imagem, ritmo e a narrativa.  

3. DRITTER TAG

Novamente sob a luz do dia uma outra multidão se aglomera, mas dessa vez composta 
majoritariamente de crianças e jovens que se engalfinham com pescoços esticados à espera 
aparentemente de um ídolo; assim como fãs em um show de música fazem ao tentar ver seu objeto 
de fetiche. Alguns chegam a subir nos ombros de outros, mais uma vez remetendo à comum imagens 
dos jovens de hoje em apresentações de grupos musicais de renome. A quantidade de rapazes é 
impressionante e, por muitas vezes, toma a tela por completo, não deixando área alguma sem ser 
tomada pelas trupes uniformizadas. Hitler finalmente esboça um sorriso à visão dos rapazes. 
Obviamente a diretora pouco podia prever sobre a futura indagação de alguns estudiosos sobre a 
sexualidade de Adolf Hitler e seu interesse (ainda que meramente suposto) por rapazes jovens, o que 
seria reforçada (sem intenção) pela imagem15. A suposição não necessitava diretamente das imagens 
sobrepostas e intercaladas de Hitler e os mancebos, mas sim poderia ser levantada simplesmente pelos 
seus gestos afetados, exagerados e caricatos, exibidos em vários momentos; sem a dureza gestual 
contida tão esperada de um militar.  

É curioso perceber que em seu discurso para a juventude Hitler afirma diversas vezes que a Alemanha 
é uma nação pacífica, e que eles devem buscar a paz e que somente através da paz eles se tornarão 
um povo unido. Creio que para um alemão médio na época era um tanto difícil não se sentir atraído 
e entusiasmado pelas palavras enganadoras do Reich. Não somente seu poder de oratória, mas 
também suas promessas de um país seguro, rico e igualitário. Além da adoração da massa; deixava 
pouca margem a uma segunda leitura de seu discurso para quem pouco sabia sobre o que acontecia 
além da fachada dos desfiles militares. O próprio filme contribui para que este discurso se intensifique 
e seja visto como uma realidade unilateral. “A infindável multidão mostrada não deve estar 
equivocada” poderia pensar alguém que assistisse ao documentário na época, sem ter as informações 
externas sobre o regime. Muitos closes e planos fechados, intercalando um discurso mostrando o rosto 
de diversos jovens, todos brancos e possivelmente selecionados pela diretora para que preenchessem 
a tela, dentre todos os milhares dos espectadores. Exemplos do que seriam, para ela e para o Nacional 
Socialismo, modelos da raça. As tomadas de perfil de alguns figurantes enunciam narizes finos e, na 
sua maioria, retos em contrapartida aos perfis de imagens de judeus mostrados nas propagandas 

15 The Nizkor Project. Hitler Psychological Analysis & reconstruction <http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hitler-
adolf/oss-papers/text/oss-profile-05-06.html> Acesso em 08/08/2017 
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nazistas com seus narizes aduncos e exagerados em suas retratações artísticas16. 

Riefenstahl intercala os momentos de falatório com cenas musicadas sem som direto. Este recurso foi 
usado antes neste mesmo filme e se repete mais vezes, talvez com a intenção de fornecer ao espectador 
um respiro entre os discursos. Há uma grande diferença na atmosfera das cenas de discursos 
mostrados durante a luz do dia (como a anterior entre os jovens) e as exibidas durante a noite, com 
um tom mais sorumbático, não somente devido a escuridão do plano de fundo, mas também muito 
do discurso se torna mais pesado, proclamando prosperidade e principalmente o dever de luta e defesa 
da pátria. Os estandartes e estátuas levantados como cenário para tais discursos são geralmente 
grandiosos, postos atrás dos discursantes, de modo a tomar quase que todo o fundo. Parecem cenários 
cinematográficos, montados possivelmente com o intento de transparecer a grandiosidade do regime, 
mas também com fins estéticos para o filme de Riefenstahl. É curioso notar que a diretora escolhe 
não mostrar Hitler em qualquer outro tipo de atividade senão discursando durante todo o filme. Não 
é apresentado em frente de batalha, em seu escritório, ou realizando outras tarefas; ainda que 
enaltecedoras (o que seria esperado em um filme notoriamente partidário).  

Uma das poucas vezes nas quais Hitler aparece não discursando ou ainda ouvindo o discurso de seus 
companheiros militares, é quando sobe acompanhado de dois outros colegas a um púlpito em uma 
arena lotada, volta-se de costas ao público e saúda a suástica. Há quase que um respeito fúnebre no 
ato; uma coroa de flores posta-se a frente do símbolo nazista. Talvez insinue prestar saudação aos 
militares mortos em batalha. O ditador se volta novamente à plateia e marcha em silêncio diante da 
multidão, novamente acompanhado somente de dois colegas militares. Este trecho é feito 
completamente em silêncio, tanto da multidão, quanto de seu líder. Na sequência, o mar de bandeiras 
hasteadas com a suástica toma a tela de tal maneira que não se vê mais quem as carrega em seus 
estandartes e sim somente o padrão gráfico repetido ao infinito de milhares de flâmulas sendo 
carregadas novamente a uma repetição quase que dadaísta17, imageticamente falando. A sequência 
sendo vista separadamente não pode ser identificada como o que é (as bandeiras com status sendo 
carregadas por militares). Vê-se uma padronagem gráfica abstrata. 

16 Exemplo pode ser visto no cartaz do filme Der ewige Jude (1940). Disponível em <http://www.imdb.com/title 
/tt0156524/> Acesso em 08/08/2017. 
17 Quando aqui menciono semelhanças ao dadaísmo, refiro-me às imagens de diversos filmes dadaístas que exibem figuras 
não representativas e sim abstratas. Quase não havendo identificação do objeto em si, mas somente do padrão gráfico 
subjetivo criado por ele.  
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IMAGEM 02: BANDEIRAS EM DEMONSTRAÇÃO MILITAR 
FONTE: TRIUNFO DA VONTADE (1935). FRAME CAPTURADO PELO AUTOR. 

Todas as tomadas do filme parecem calculadas previamente; pensadas para que os enquadramentos 
sejam os corretos (entenda como “correto” o desejado pela diretora), sem necessidade de mudança 
ou movimento de câmera para que se adapte ao movimento de seus personagens, e não o contrário. 
Entretanto, algumas poucas vezes há um ajuste abrupto para acompanhar o interlocutor nos quais 
claramente a câmera não estava posicionada a contento. O que causa estranhamento é a não cobertura 
desta imagem por alguma outra de passagem (como ocorre outras vezes no filme) para que se omitisse 
a falha da câmera. No discurso seguinte pela primeira vez Hitler fala sobre uma possível dissidência 
ou ruptura de seu próprio partido. Ao invés de tomar esta fala como um prenúncio de fraqueza dentro 
do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Führer impulsiona tal exemplo para 
ameaçar qualquer grupo ou indivíduo que venha a tramar contra o partido, o governo ou até mesmo 
ele próprio. Termina tal ameaça com o louvor do público seguido de tiros de canhões. Talvez uma 
forma representativa de calar qualquer voz contrária a seu discurso e também mostrar seu poderio e, 
quem sabe, subjetivamente, exemplificar o que aguarda a quem o enfrenta. Em todas as cenas exibidas 
de Hitler por Riefenstahl, a feição do ditador é sempre a mesma. Seu semblante é sério, não expressa 
emoção alguma, seja lá em qual momento. Ao longo de seus discursos, no decorrer de suas saudações 
e mesmo durante cumprimento dos militares, Hitler não muda sua expressão facial. A testa sempre 
levemente franzida, a boca cerrada e olhar direto é imutável, pelo menos quando exibido pela cineasta. 

O filme parece ser dividido em blocos e depois de todo falatório e da sequência intermediária citada 
acima segue uma profusão de marchas militares, acompanhadas por música de bandas marciais. Os 
oficiais cantam músicas conhecidas do público geral, causando uma identificação entre civis e 
militares, como menciona Susan Tegel: 

Comprised mainly of military marches or folk songs, it reinforces the image; at times it even 
clarifies or dominates the image. German audiences, familiar with the words of a particular 
song or aware that a particular march was Hitler's favourite, would be in no doubt about the 
message. (TEGEL, 2007, p.85)18 

18 “Composta principalmente de marchas militares ou canções folclóricas, reforça a imagem; às vezes até esclarece ou 
domina a imagem. O público alemão, familiarizado com as palavras de uma música em particular ou consciente de que 
uma determinada marcha era favorita de Hitler, não teria dúvidas sobre a mensagem”. Tradução do autor. 
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Estes marcham tanto da esquerda para a direita quanto da direita para esquerda, (o que pode passar 
uma sensação ambígua de direção, estariam eles indo ou voltando?) são mostrados com a câmera ao 
nível dos olhos  (em ângulo reto em relação ao chão) e também em ângulo alto apontando para baixo 
(plongée). É interessante perceber que, geralmente plongées são executados para mostrar alguém 
olhando de cima para baixo (ainda que em câmera objetiva, então entende-se aqui o “alguém” como 
o espectador não diegético). Muitas vezes tal angulação pode passar a sensação de que o que está
sendo observado é menor do que realmente é. O estranhamento decorre justamente da possível não
intenção da diretora de passar tal impressão. Não haveria interesse de mostrar as tropas diminuídas,
sendo vistas de cima para baixo. A não ser que estas estivessem sendo vistas de quem está acima
delas, como por exemplo, Hitler. Esta sequência perdura por alguns minutos é rapidamente
intercalada por frames do chanceler/ presidente saudando seus soldados ou imagens da plateia, sem
exibição de som direto.

Todos seguem com braço levantado em riste pelas largas ruas de Nuremberg. Neste ponto questiono 
se a intenção da cineasta poderia ser de mostrar o poderio militar pela quantidade de militares 
marchando ou se poderia ser satisfazer a vaidade de Hitler uma vez que sua imagem aparece com 
frequência no segmento do filme. É claro que a resposta mais provável seja uma junção das duas 
hipóteses, mas mesmo assim uma delas talvez sobrepuja a outra. A própria vaidade de Hitler também 
pode ser exaltada ao mostrar este mencionando seu poderio e ele sozinho no púlpito enquanto seus 
subordinados mantêm-se a uma certa distância. Ele fica isolado, portanto é reconhecido como 
indivíduo enquanto os demais (sejam militares ou civis) somente são mostrados como massa, como 
grupo (nessa sequência). Sei que traçar conjecturas sobre possíveis propósitos da cineasta ao utilizar 
este ou aquele plano/ ângulo ou movimento pode cair em terreno da interpretação individual e 
abstrata. Não obstante mantenho tais lucubrações no intuito de aventar análises das imagens, ainda 
que de maneira pessoal e subjetiva. Os moradores se engalfinham nas janelas para poder salutar a 
parada. O público só retrai as mãos estendidas quando os militares já não estão mais em sua frente 
ocupando a Praça Central em frente à igreja de Nuremberg. Ponto importante para Hitler, uma vez 
que, simbolicamente unia civis, militares e também o clero. Apoio este importante não somente pelo 
seu poder político, mas também por crença pessoal, uma vez que o próprio Hitler afirmou em seu 
livro Mein Kampf ser cristão praticante, advindo de família católica. Usava inclusive tal crença como 
uma das justificativas da perseguição aos judeus. 

Nos dez minutos finais do filme Hitler aparece para mais um discurso de encerramento das 
demonstrações militares. O enaltecimento do show dado pelos nazistas à população é reforçado pelas 
palavras do Reich. É quase como uma autoexaltação do que foi exibido no filme. Ele menciona que 
esse encontro de líderes, militares rasos, religiosos e população civil foi também um encontro 
espiritual aos que já morreram em batalha, com fins de honrarias. Finalmente apela ao sentimento de 
nostalgia e memória dos dias que, conforme ele mesmo profere, eram difíceis para os participantes 
do partido Nacional Socialista, mas que hoje fazer parte do partido e de sua ideologia é também fazer 
parte da Alemanha. Continua afirmando que no início o partido possuía somente sete integrantes, mas 
tinha uma certeza como objetivo: almejava ser o único partido da Alemanha. Ao enunciar esta meta 
pela primeira vez no filme, Hitler esboça um sorriso (ainda que contido) talvez desapercebido do 
grande público. Algo a se reconhecer foi o cuidado da diretora em conseguir diferentes planos e 
ângulos de câmera durante a mesma cena considerando que na época que o filme foi realizado não 
havia disponibilidade tão acessível de câmeras como há hoje. Mais uma vez o triunfo do investimento 
da produção, evidenciado pela filmagem com múltiplas câmeras simultaneamente.  

O pastiche (imitação de um estilo desprovido de função satírica, segundo Genette) criado por Hitler 
é exibido descaradamente no filme. Pastiche de insígnias quando ele se apropria um símbolo do 
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hinduísmo (a suástica) e toma como representante principal do nacional-socialismo.19 Da mesma 
forma com a utilização de símbolos de runas nórdicas, assim como se apodera de diversos símbolos 
cristãos para reforçar a sua conexão com a igreja cristã da Alemanha. Conexão reforçada quando 
passaram a utilizar igrejas para fazer reuniões, confraternizações e pronunciamentos oficiais do 
NSDAP. As correlações do Partido Nazista com igrejas centenárias também tinham com o objetivo 
associar algo recente (como o partido) com uma instituição secular (como a igreja) criando uma 
impressão de que o partido também possuía uma história pregressa, mais enraizada e estabelecida do 
que o real. Enquanto Hitler faz seu último discurso, além da própria imagem do ditador no seu púlpito 
sozinho falando aos microfones e seus gestos exagerados cercado de flores, pode-se também ver 
tomadas de militares acenando a cabeça positivamente, do público civil e de contra planos ao final da 
arena com a multidão a assistir o discurso de costas para a câmera voltados para seu líder. A arena 
enorme, cercada de gigantes pilastras pode demonstrar a imponência do regime, Hyussen vai mais 
além afirmando que estes monumentos são objetos de dominação e perpetuação do legado nazista: 

The reductively pejorative equation of the monumental with the architectural in our own time 
results less from modernist skyscrapers than from the architectural phantasmagorias of Hitler 
and his master architect, Albert Speer, who placed all the emphasis on the   overwhelming 
and terrorizing effects of building as a tool of mass psychology and domination. (Huyssen, 
2003, p.39)20 

A cada meia dúzia de palavras Hitler era ovacionado pelo público presente. Parece quase coordenada 
previamente para que o ritmo se mantenha entre algumas frases intercaladas pelos aplausos e gritos 
e assim sucessivamente. Traço aqui um paralelo com os discursos anuais dos presidentes americanos 
conhecidos como State of the Union Speech,21 ou Discurso sobre o Estado da União, no qual 
presidente dos Estados Unidos faz um relato sobre o ano que passou e seus feitos. Este relato é 
tradicionalmente cadenciado e intercalado pelos aplausos da plateia a cada grupo de sentenças ditas 
pelo presidente, criando um ritmo muito similar ao mencionado acima que intercala falas e aplausos 
sequencialmente até seu fim. Não afirmo aqui que o discurso tradicional americano tenha sido 
inspirado pelo modo e pela cadência dos discursos de Hitler, tampouco que as ideias dos discursos 
sejam similares, mas que sim há pontos de contato entre os dois. Seja pelo andamento, por ritmo, ou 
pelo conteúdo autoindulgente.  

4. VIERTER TAG

Ao final do filme, pela primeira vez nesta obra, Hitler explicita que os seres inferiores (segundo ele) 
devem ser eliminados para que somente a raça superior sobreviva. O público claramente concorda 
com afirmação. Em momento algum menciona sobre o quão dependente do trabalho forçado destes 
(que ele chama de minoria) o sistema fascista imposto ao país é. Se realmente Hitler viesse a cabo 
com a sua promessa de aniquilação completa dos que considera inferiores não haveria mão de obra 
necessária para a manutenção do regime. Ao final do discurso seguem gritos de “salve” (Heil) por 
um período tão longo que o representante militar do pronunciamento seguinte tem que aguardar para 
fazer a declaração de encerramento, titubeando muitas vezes ao iniciá-lo, sendo interrompido pelos 
gritos da plateia.  

19 SKIDMORE, James M. How Nazis twisted the swastika into a symbol of hate.  <https://theconversation.com/how-
nazis-twisted-the-swastika-into-a-symbol-of-hate-83020> Acesso em 02/09/2017. 
20 A equação subtrativa pejorativa do monumental com a arquitetura em nosso próprio tempo resulta menos dos arranha-
céus modernistas do que das fantasmagorias arquitetônicas de Hitler e seu mestre arquiteto, Albert Speer, que colocou 
toda a ênfase nos efeitos esmagadores e aterrorizantes da construção como ferramenta de psicologia de massa e 
dominação. 
21 The President’s State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications <https://fas.org/sgp/crs 
/misc/R40132.pdf> Acesso em 14/07/2017 
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Simbolicamente pode-se perceber que o povo clama por Hitler a ponto de silenciar qualquer sucessor, 
que então proclama: “A Alemanha é Hitler e Hitler é a Alemanha” (última frase do filme), seguido 
pela multidão que canta uma música de exaltação ao país. Curiosamente não é o hino nacional alemão 
(que durante o regime teve sua letra modificada para enaltecer o povo alemão como superior aos 
demais)22 que conclui a película. Para um filme tido como grandioso pela quantidade de participantes 
militares envolvidos e também de civis, seu final é um tanto morno e não tão pomposo como seu 
decorrer, pois há um simples fade out desse mesmo público para uma tela preta. Não há um fim 
apoteótico (talvez Hitler retornando aos céus) como talvez seria esperado em um filme deste tipo.  

O espólio de O Triunfo da Vontade é muito mais o legado da ideia do filme como uma obra inovadora 
e visionária disseminada pelo Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Interessante perceber 
que até hoje tal estratégia permanece eficaz, uma vez que alguns estudiosos do cinema engrandecem 
o filme sem talvez realizar uma análise mais apurada de sua narrativa (e de seus planos, ângulos e
assim por diante), como afirma Tegel (2007, p.75) “A film spectacle on a grand scale, this film shows

the Nazis as they wished to be seen, and as they continue to be seen, long after the demise of the Third

Reich”23. Talvez simplisticamente aceitem a retórica imposta pelo Nacional Socialismo de que o filme
é realmente um triunfo por si só. Instigante é perceber que muito do que se tem como referência sobre
os nazistas (principalmente ao utilizar filmes como O Triunfo da Vontade para tal) foi elucubrada
pelos próprios nazistas. É a imagem que o NSDA desejava que o público tivesse sobre eles.
Considerar o filme como modelo para a construção de memória do que seria o nazismo (e seus
conluiados) é adotar a referência do ponto de vista tendencioso de quem o produziu. É uma visão
míope e conduzida, que ainda hoje pode ser empunhada como parâmetro. Um parâmetro tendencioso,
direcionado e unilateral, obviamente.
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PINTORES DE LETRAS: COMO AS REDES SOCIAIS PODEM CONTRIBUIR PARA A 

VALORIZAÇÃO CULTURAL1

Nicole Castro Scheffer Rodrigues2

Davi Frederico do Amaral Denardi3

RESUMO 

O presente artigo busca é compreender como as redes sociais e os elementos que a compõem podem 
ser utilizadas para a valorização da memória gráfica sul catarinense e da profissão do pintor letrista. 
Para isso, em uma pesquisa básica e de natureza qualitativa, foi desenvolvido um estudo de caso do 
projeto criciumense Pintores de Letras, buscando entender como o trabalho desses profissionais 
pode ser classificado como expressão cultural e que de forma isso pode ser utilizado para formar 
uma rede social. Observou-se que essas expressões culturais produzidas por meio de letreiramentos, 
fachadas, faixas e cartazes pelos pintores são uma forma de conhecer a identidade cultural de uma 
região e por meio de uma rede social composta por usuários com interesses em comum, as mídias 
sociais podem ser utilizadas para estreitar os laços sociais com diferentes usuários em uma rede, e 
esse interesse pode contribuir para a valorização da profissão do pintor. 

Palavras-chave: Cultura; Redes Sociais; Tipografia. 

1. INTRODUÇÃO

Diversas são as formas de representação da fala humana, entre elas, a caligrafia, a tipografia 
e os letreiramentos. E são nos letreiramentos e nas mãos que os produz que surgiu o projeto Pintores 
de Letras, visando valorizar a memória gráfica do sul do estado de Santa Catarina e a profissão dos 
pintores de letras. O projeto abrange as regiões composta pela Associação dos Municípios do 
Extremo Sul Catarinense (AMESC), Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) 
e Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL). 

O objetivo dessa pesquisa é compreender como as redes sociais podem contribuir com a 
valorização cultural da memória gráfica catarinense e da profissão do pintor de letras, por meio de 
uma análise das interações nas mídias sociais do projeto Pintores de Letras. Para isso, conceitos 
como cultura foram estudados a fim de compreender a sua importância para a sociedade e mostrar a 
importância deles dentro da valorização da memória gráfica e da profissão do pintor. Definimos os 
conceitos de tipografia, caligrafia e letreiramento e por fim, o entendimento de conceitos como 
redes sociais e quais elementos compõem uma rede.  

Esta pesquisa justifica-se por o objeto de estudo ser desenvolvido pela autora da mesma, e 
com isso buscar novas formas de potencializar o projeto com o uso das redes sociais. Como 
contribuição acadêmica, quer mostrar que a profissão do pintor de letras é importante para entender 
a identidade cultural de uma região ou país e por isso, precisa ser preservada.  

Esta pesquisa é de natureza básica, pois quer buscar conhecimento sobre um determinado 
assunto, sem aplicação prática. Sua abordagem é qualitativa, onde os dados obtidos serão analisados 
a fim de compreender melhor as formas como as redes sociais podem contribuir com a valorização 

1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.
2  Graduanda em Publicidade e Propaganda, Faculdade SATC, nicolecastrosrodrigues@gmail.com.
3  Mestre em Design, Faculdade SATC, davi.denardi@satc.edu.br  

474 



PINTORES DE LETRAS: COMO AS REDES SOCIAIS PODEM CONTRIBUIR PARA A 

VALORIZAÇÃO CULTURAL1

Nicole Castro Scheffer Rodrigues2

Davi Frederico do Amaral Denardi3

RESUMO 

O presente artigo busca é compreender como as redes sociais e os elementos que a compõem podem 
ser utilizadas para a valorização da memória gráfica sul catarinense e da profissão do pintor letrista. 
Para isso, em uma pesquisa básica e de natureza qualitativa, foi desenvolvido um estudo de caso do 
projeto criciumense Pintores de Letras, buscando entender como o trabalho desses profissionais 
pode ser classificado como expressão cultural e que de forma isso pode ser utilizado para formar 
uma rede social. Observou-se que essas expressões culturais produzidas por meio de letreiramentos, 
fachadas, faixas e cartazes pelos pintores são uma forma de conhecer a identidade cultural de uma 
região e por meio de uma rede social composta por usuários com interesses em comum, as mídias 
sociais podem ser utilizadas para estreitar os laços sociais com diferentes usuários em uma rede, e 
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pintores de letras. O projeto abrange as regiões composta pela Associação dos Municípios do 
Extremo Sul Catarinense (AMESC), Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) 
e Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL). 
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valorização cultural da memória gráfica catarinense e da profissão do pintor de letras, por meio de 
uma análise das interações nas mídias sociais do projeto Pintores de Letras. Para isso, conceitos 
como cultura foram estudados a fim de compreender a sua importância para a sociedade e mostrar a 
importância deles dentro da valorização da memória gráfica e da profissão do pintor. Definimos os 
conceitos de tipografia, caligrafia e letreiramento e por fim, o entendimento de conceitos como 
redes sociais e quais elementos compõem uma rede.  

Esta pesquisa justifica-se por o objeto de estudo ser desenvolvido pela autora da mesma, e 
com isso buscar novas formas de potencializar o projeto com o uso das redes sociais. Como 
contribuição acadêmica, quer mostrar que a profissão do pintor de letras é importante para entender 
a identidade cultural de uma região ou país e por isso, precisa ser preservada.  

Esta pesquisa é de natureza básica, pois quer buscar conhecimento sobre um determinado 
assunto, sem aplicação prática. Sua abordagem é qualitativa, onde os dados obtidos serão analisados 
a fim de compreender melhor as formas como as redes sociais podem contribuir com a valorização 
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cultural. E por meio de um estudo de caso, irá expor seus objetivos de forma descritiva com base 
nos dados obtidos ao longo da pesquisa. 

2. OS CONFLITOS SOBRE O CONCEITO DE CULTURA

É importante entender que o conceito de cultura pode ser estudado por muitas linhas 
teóricas, desde estudos históricos até antropológicos. Mas aqui, vamos analisar os pontos de vista de 
Santos (1983), Bauman (2012) e Marconi e Presotto (2015). Para Santos (1983), cultura pode ser 
assimilada como uma dimensão do processo de uma sociedade, uma dimensão imaterial, produto de 
uma coletividade, que pode dizer respeito às características de uma realidade social, aos 
conhecimentos, crenças, ideias, tradições de um povo e as formas como elas se expressam. Para o 
autor, o estudo da cultura pode ajudar a compreender a nossa realidade social a fim de combater 
preconceitos.  

Para Marconi e Presotto (2015, p.24), existem mais de 160 definições do termo cultura e 
nunca se chegou a um consenso sobre a exatidão do termo. Com isso, definem que a cultura: 

pode ser analisada, ao mesmo tempo, sob vários enfoques: ideias (conhecimento e 
filosofia); crenças (religião e superstição); valores (ideologia e moral); normas (costumes e 
leis); atitudes (preconceito e respeito ao próximo); padrões de conduta (monogamia, tabu); 
abstração do comportamento (símbolos e compromissos); instituições (família e sistemas 
econômicos); técnicas (artes e habilidades) e artefatos (machado de pedra, telefone). 

Bauman (2012) defende que todas as tentativas de conceituar cultura acabaram por criar um 
discurso ambíguo, uma vez que existe um conflito paradoxal no fato de muitos conceitos darem 
ênfase à preservação de características, tradições de um povo ou grupo e, ao mesmo tempo, em que 
consideram as mudanças que acontecem entre esses grupos como parte da cultura e como um 
processo natural. O autor ainda complementa: 

Em suma: um discurso gerou a ideia de cultura como atividade do espírito que vaga 
livremente, o lócus da criatividade, da invenção, da autocrítica e da autotranscedência, o
outro apresentou a cultura como instrumento da rotinização e da continuidade – uma serva 
da ordem social. (BAUMAN, 2012, posição 304-306) 

Bauman (2012) critica ainda o fato de que a cultura é utilizada como forma de manter a 
ordem dentro de uma sociedade, fazendo com que as pessoas, por exemplo, sejam enquadradas em 
determinadas características de um local específico para serem parte de tal cultural. O que se pode 
perceber é que o conceito de cultura depende de diversos fatores para ser analisada, fatores esses 
que podem ser extremamente conflitantes e paradoxais.  

Por isso, com base nos breves conceitos citados acima, nesta pesquisa entenderemos cultura 
como uma série de expressões, tangíveis e intangíveis, que constituem e caracterizam a realidade 
social de um grupo de pessoas, sem deixar de levar em consideração que essas expressões estão em 
constante mudança. Por expressões, conforme Marconi e Presotto (2015) defendem, podemos 
entender que ideias, valores, religiões, instituições, artes, tradições, habilidades e artefatos são 
elementos culturais.  

Seguindo as tentativas de conceitualização de cultura, existe a polêmica por trás do conceito 
de cultura popular. Ainda segundo Santos (1983), por muito tempo cultura popular foi entendida 
como a cultura das classes dominadas pela elite, que por sua vez era representante da cultura 
erudita. Cultura popular seria uma forma de classificar os pensamentos, ações e formas de 
expressão das camadas mais pobres da sociedade, sendo considerada uma cultura atrasada e inferior 
às expressões produzidas pelas elites das instituições de ensino e ordens de profissionais. Porém, 
segundo Burke (apud ABREU, 2003 p.8), o termo entendido dessa forma pode levar a dúvidas 
como: 
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dar a impressão de uma grande homogeneidade no tempo e espaço em termos culturais e o 
de favorecer abusos sobre a suposta oposição entre a cultura popular e a cultura erudita. 
Pensar a interação entre estas culturas seria sempre uma boa opção.  

Abreu (2003) defende que não acredita na cultura popular como um conceito capaz de ser 
definido e que deve ser entendido como uma nova perspectiva para ver a sociedade, sua identidade 
e produção cultural. A autora ainda discute a crença de que cultura de massa, produzida pelas 
indústrias do entretenimento, cinema e televisão, podem contribuir para o fim da cultura popular, ao 
aproximarem as pessoas por meio da comunicação, tornando a cultura homogênea. Defende que as 
expressões populares devem defrontar a globalização, não para buscar a valorização das chamadas 
identidades culturais, mas para intensificar a percepção da existência de muitos significados sociais 
em volta de qualquer manifestação cultural coletiva.  

Uma vez que entendemos cultura como uma série de expressões que constituem e 
caracterizam a realidade social de um determinado grupo de pessoas, e sendo as técnicas, 
habilidades e artes, formas de expressões culturais, algumas profissões devem ser consideradas 
produtoras dessas expressões. Entre elas, a profissão do pintor letrista. É pelas mãos desses 
profissionais que a comunicação visual formal e informal acontece, por meio da produção de faixas, 
fachadas, cartazes e muros que compõem as paisagens urbanas de diversas cidades do país.   

Essa compreensão dos termos acima citados é importante para que se perceba como o 
trabalho dos pintores de letras do sul do estado de Santa Catarina faz parte da cultura popular local. 
Sendo assim, esse trabalho pode ser valorizado como parte da identidade cultural da região, e 
conforme Santos (1983) defende, é a partir desse estudo cultural que podemos compreender a 
realidade onde estamos inseridos, entendendo nossa história e extinguindo preconceitos que cercam 
essa profissão.  Na próxima sessão, vamos conhecer quais são as formas de manifestações gráficas 
da escrita, para compreender melhor a profissão do pintor de letras. 

3. AS FORMAS GRÁFICAS DE REPRESENTAÇÃO DA ESCRITA

A fala e a escrita fazem parte do nosso cotidiano desde o nosso nascimento, seja pelo som da 
fala dos nossos pais quando bebês, o conhecimento das letras, a alfabetização, até os primeiros 
contatos com as ferramentas digitais tão presente nos dias de hoje. A fala e a escrita também são 
fundamentais para o nosso desenvolvimento social e a formação de nossa identidade, por isso são 
tão importantes para o ser humano. Segundo Finizola (2010), no nosso dia-a-dia, utilizamos 
diversas formas manuais e digitais de representações gráficas da escrita para nos comunicarmos. 
Seja por meio de bilhetes escritos à mão, envio de mensagens por aplicativos de mensagens ou 
mídias sociais, produção de trabalhos acadêmicos, cartões de aniversário, entre outras atividades.  

Com isso, se faz necessário uma classificação de alguns conceitos básicos sobre três formas 
de representações gráficas da escrita: a caligrafia, a tipografia e o letreiramento. A compreensão dos 
tipos de representação da escrita é importante para estabelecer um diálogo claro sobre o assunto e 
fundamental na compreensão sobre o tipo de trabalho desenvolvido pelos pintores de letras.  

Em sua forma mais simples, a caligrafia talvez seja a prática mais comum entre as pessoas, 
por terem contato com ela por meio dos cadernos de caligrafia utilizados durante as séries iniciais 
para o ensino do alfabeto e da língua portuguesa. Porém, em seu início, a caligrafia era uma prática 
limitada a monges e escribas durante a Idade Média, que trabalhavam em igrejas ou mosteiros como 
copistas, reproduzindo livros de forma manual. Segundo Finizola (2010), caligrafia é uma prática 
manual e espontânea de escrita, que se utiliza de ferramentas como lápis ou pinceis para 
desenvolver um traçado contínuo. Farias (2004, p.2) complementa que a caligrafia é o “processo 
manual para a obtenção de letras únicas, a partir de traçados contínuos a mão livre”. 

Tipografia, segundo Niemeyer (2006, p.14) “é o desenho e a produção de letras e a sua 
adequada distribuição e espacejamento sobre uma superfície (sobretudo o papel e agora o monitor 
ou tela) para transmitir informação e facilitar a compreensão”. Niemeyer dá ênfase na função da 
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tipografia como um canal de transmissão de mensagens, capaz de fazer com que o leitor 
compreenda e aprofunde seus conhecimentos. Para Farias (2004), tipografia é a união de técnicas e 
processos utilizados para desenvolver símbolos que representam graficamente a escrita, como letras 
ou caracteres especiais.  

Já o termo letreiramento, segundo Finizola (2010), é uma tradução da palavra lettering, e diz 
respeito ao processo de desenhar e escrever letras. A autora ainda faz uma distinção ao uso do termo 
de forma isolada, onde diz respeito às atividades de desenhar letras, frases ou palavras, com base 
em desenhos feitos à mão ou digitais para fins artísticos ou comerciais e, do termo letreiramento 
popular, no qual: 

consideraremos o termo na sua forma mais abrangente, como uma técnica que inclui todo e 
qualquer desenho de letras, independentemente da ferramenta, método ou suporte utilizado 
para a produção. (FINIZOLA, 2010, p.37-38)

Farias (2004) complementa o termo, ao definir letreiramento como um processo manual para 
a produção de letras exclusivas por meio de seus desenhos. Sendo assim, das três formas gráficas de 
representação da escrita, o letreiramento será o de maior importância para o presente artigo, por ser 
a principal manifestação tipográfica desenvolvida pelos pintores de letras. 
3.1 A PAISAGEM TIPOGRÁFICA URBANA 

Nosso cotidiano é repleto de informações que são transmitidas de diversas formas em 
centros urbanos, periferias ou zonas rurais. São placas de sinalização, identificação de ruas e 
rodovias, nomes de prédios, relógios, termômetros ou grafites. São pequenos comerciantes 
colocando seus produtos à venda, borracharias ao longo de rodovias federais, pequenos cartazes 
feitos à mão informando o horário de atendimento ou que “voltam já”. Serviços oferecidos, 
informações sobre o que é permitido ou não, cardápios escritos em painéis de led ou quadros negros 
informando o prato do dia. Todas essas manifestações das representações gráficas da escrita querem 
nos informar algo e compõem o que Finizola (2010) chama de paisagem tipográfica urbana, ou seja, 
um conjunto de elementos gráficos entre letras ou números, que convivem conosco e exprimem os 
gostos, hábitos e costumes do local onde está inserido.  

Segundo Gouveia et al. (2007), existem classificações para as manifestações gráficas 
encontradas nas paisagens urbanas, que podem ser compreendidas em:  

a) tipografia arquitetônica: são as manifestações planejadas e desenvolvidas junto à
construção de um edifício, como o nome ou número de um prédio; 

b) tipografia honorífica: aquelas manifestações desenvolvidas junto a monumentos
históricos; 

c) tipografia memorial: são as inscrições fúnebres encontradas em lápides, cemitérios ou
igrejas; 

d) tipografia de registro: inscritos de empresas privadas ou públicas localizadas em tampas;
e) tipografia artística: manifestações artísticas como pinturas ou esculturas, que utilizam

letras em sua composição; 
f) tipografia normativa: manifestações de sistemas urbanos de identificação, como placas e

sinais de trânsito; 
g) tipografia comercial: manifestações temporárias de pontos comerciais, que informam

sobre algum produto ou serviço; 
h) tipografia acidental: grafites ou pichações feitas sem planejamento e autorização.
Segundo Finizola (2010) essas manifestações podem ser produzidas formalmente, por

artistas, arquitetos, designers ou publicitários, através de processos automatizados e digitais, com 
veiculação autorizada por órgãos públicos. Ou informalmente, feitos de forma manual por pintores 
de letras ou cidadãos comuns que precisam informar algo e nem sempre possuem autorização para 
isso. São as manifestações comerciais e quem as produz que interessam para esta pesquisa.  
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Ainda segundo Finizola (2010), os pintores de letras são os principais responsáveis pelas 
manifestações comerciais informais em uma paisagem urbana. Porém, há uma diferenciação entre 
eles. Existem os pintores tidos como profissionais (Figura 1), que têm um conhecimento técnico 
sobre a arte de pintar letras mesmo sem nenhuma formação, fazem disso sua fonte de renda, 
geralmente trabalhando com letreiramentos comerciais, faixas e fachadas. Existem os pintores 
ocasionais (Figura 2), que pintam de forma singela e improvisada, com o objetivo único de informar 
algo de forma rápida. A autora nota que, por mais que as questões técnicas diferenciem esses dois 
grupos, a falta de formação acadêmica, a classe social e o anonimato os unem no âmbito cultural, 
fazendo com que eles façam parte da cultura popular da região ou país em que estão inseridos. 

FIGURA 1 – EXEMPLO DE LETREIRAMENTO PRODUZIDO POR PINTOR PROFISSIONAL. 
FONTE: DA AUTORA (2016).  

FIGURA 2 – EXEMPLO DE PRODUÇÃO FEITA POR PINTOR OCASIONAL. 
FONTE: DA AUTORA. (2016). 

Seja de forma profissional ou ocasional, o pintor de letras é um produtor de expressões da 
nossa cultura, que trabalha em benefício da comunicação. Suas produções compõem o nosso dia-a-
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dia e as nossas paisagens e é na profissão deles que encontramos uma forma de compreender a 
realidade que nos cerca, através de uma análise das características gráficas das produções desses 
pintores. Ao mesmo tempo em que os avanços da tecnologia caracterizam uma ameaça à profissão, 
é nela também que encontramos uma forma de valorizar a mesma, por meio das redes sociais. Na 
seção seguinte, vamos compreender como se formam essas redes sociais a fim de encontrar formas 
de valorizar a memória gráfica local e a profissão do pintor letrista. 

4. AS REDES SOCIAIS NA INTERNET

Assim como as expressões culturais e o contato com a fala e a escrita, as redes sociais 
também fazem parte do nosso cotidiano, principalmente hoje, com os avanços da tecnologia e da 
internet. Saber como essas redes sociais funcionam é fundamental, pois assim teremos 
entendimento sobre como utilizar seu potencial e suas ferramentas para a valorização da cultura 
popular e da memória gráfica de uma região.  
Segundo Recuero (2011), as redes sociais podem ser entendidas como um conjunto entre atores, que 
são as pessoas ou grupos que atuam na rede e conexões, que são as interações e laços sociais 
desenvolvidas na rede. A autora ainda complementa: 

Uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir 
das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem seu foco na 
estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e suas conexões (RECUERO, 
2011, p.24).  

De acordo com Recuero (2011), os atores são um dos elementos de uma rede social, são as 
pessoas que atuam nessas redes, os nós. Os atores estão em meios digitais e, por isso, não é tão fácil 
identificá-los como em uma interação face a face, sendo necessária em alguns casos uma 
representação social desses atores, seja por meio de perfis em mídias sociais ou blogs. Sendo assim, 
espaços de interação social também podem ser compreendidos como atores.  

Já as conexões podem ser percebidas de diversas formas, como por interações ou laços 
sociais, que só são passíveis de estudo graças aos rastros que essas ações podem deixar nas redes 
sociais. Um comentário em uma publicação ou uma foto divulgada em um perfil pessoal serve 
como forma de entender essas conexões entre os indivíduos.  

A interação seria o principal elemento dessas conexões, Recuero (2011, p. 30) a considera “a 
matéria-prima das relações e dos laços sociais”, sendo um processo de comunicação que tem seu 
reflexo nas relações dos indivíduos envolvidos. Em ambientes virtuais, a interação tem algumas 
características, como o fato de os atores não se conhecerem pessoalmente, o que faz com que a 
interpretação das interações seja desenvolvida ao longo do processo, uma vez que não existe uma 
interpretação imediata das linguagens não verbais que auxiliem na compreensão da comunicação. 
Outro fato é a variedade de ferramentas disponíveis para essas interações, que fazem com que elas 
permaneçam disponíveis para novas interações, mesmo que o ator esteja desconectado do 
ciberespaço.  

Uma parte importante entre as conexões das redes sociais são as relações, é a partir delas 
que irão se formar os laços sociais. Recuero (2011, p. 37) frisa que elas são a “unidade básica de 
análise de uma rede social”. É a partir do conjunto de interações nas redes sociais que se formam as 
relações. A autora leva em consideração a explicação de Garton, Haythornthwaite e Wellmann 
(1997) que esclarecem que as relações nas redes digitais são variadas, pois há uma troca de diversos 
tipos de conteúdos em diversas ferramentas de interação. Pode-se falar sobre assuntos íntimos ou 
profissionais em perfis pessoais ou um blog, por exemplo. Recuero também chama atenção ao fato 
de que as relações nem sempre são compostas por interações que contribuam ou agreguem algo aos 
atores envolvidos, podem ser interações que irão ser conflitantes e enfraquecerão os laços sociais. A 
relação acontece independente do conteúdo, mas é ele que irá definir o tipo de relação que ocorre 
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entre os atores envolvidos. 
Outro elemento da conexão entre as redes sociais são os laços sociais gerados por meio das 

interações em rede. Para Recuero (2011), esses laços são a conexão real entre os indivíduos 
abrangidos pelas interações.  Esse tipo de laço social, construído com base em interações e relações, 
é definido pela autora como laços relacionais. Porém, a autora cita Breiger (1974) que, com base 
nos trabalhos de Goffmann (1975), acredita que: 

o laço social pode ser constituído de outra forma: através da associação. Goffmann explica
que os indivíduos são conectados a outros indivíduos através de relações sociais.
Entretanto, a conexão entre um indivíduo e uma instituição ou grupo torna-se um laço de
uma outra ordem, representado unicamente por um sentimento de pertencimento. Trata-se
de um laço associativo. (RECUERO, 2011, p. 39)

Por fim, Recuero (2011) esclarece que os laços sociais são difíceis de serem identificados 
nas redes sociais. Mas as interações registradas nas ferramentas e as informações disponíveis na 
rede possibilitam o estudo e a identificação dos mesmos. E quanto maior o número de laços sociais, 
maior a consistência da rede, uma vez que atreladas a esses laços estão os atores responsáveis pelas 
interações que as constroem.  

Outro conceito que precisa ser esclarecido é o de mídias sociais, pois é comum que os 
termos mídias sociais e redes sociais sejam entendidos como sinônimos. Segundo Lins (2015), 
enquanto as redes sociais são um conjunto de pessoas que partilham de interesses em comum em 
um mesmo ambiente, seja em ambientes virtuais ou não, mídias sociais são ferramentas que 
possibilitam as interações que Recuero (2011) explica. São nas mídias sociais que os atores podem 
compartilhar os conteúdos e informações, permitindo então que se criem relações e laços no 
ambiente digital. Lins (2015) enfatiza que é necessária a possibilidade de interação com o conteúdo 
disponível para ser considerada uma mídia social, caso contrário, é apenas mídia, como a televisão, 
jornal ou o cinema. Sendo assim, ferramentas como o Facebook e o Instagram são exemplos de 
mídias sociais, já o agrupamento, as interações e relações que os usuários mantêm dentro desse 
ambiente digital são as redes sociais.  

Com isso, é possível perceber que os elementos disponíveis em uma rede social são capazes 
de construir relações da mesma forma que em um ambiente real. Por meio do uso das ferramentas 
de interação, as mídias sociais, vários conteúdos e informações podem ser levadas a milhares de 
pessoas, construindo então uma rede. O que pretendemos com essa pesquisa é entender como essas 
ferramentas podem ser utilizadas para valorizar a cultura e a memória gráfica de uma região e ainda 
resgatar uma profissão que está em decadência justamente por esses avanços tecnológicos. 

5. ANÁLISE DOS DADOS

A análise desta pesquisa foi feita com base nas interações dos usuários que acompanham o 
projeto Pintores de Letras e busca compreender, por meio de mídias sociais como Facebook e 
Instagram e ferramentas de comunicação utilizadas pelo projeto, quem são os usuários envolvidos e, 
como são as interações. Para isso, foi feito uso de etnografia virtual, com a observação do perfil dos 
usuários e a análise de comentários deixados nas mídias do projeto ou enviados por e-mail. A 
análise foi feita em dois momentos, primeiro com a observação dos perfis para compreender quem 
são os usuários e no segundo momento com a análise dos comentários recebidos nas mídias sociais 
ou por e-mail, a fim de compreender as interações.  

Segundo Mercado (2012), a etnografia virtual, também conhecida como webnografia ou 
netnografia, é um estudo das práticas sociais que se desenvolvem na internet. Ela é derivada da 
etnografia, uma área de pesquisa da sociologia que, segundo Hammesley (apud SANTOS; 
GOMES, 2013), é um método apropriado quando o objeto de análise é a cultura, não havendo 
definição nem estabelecimento do que irá ser analisado. A análise foi realizada por meio da coleta 
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de informações a respeito de postagens nas mídias sociais do projeto, cujo objetivo era divulgar e 
valorizar a profissão dos pintores de letras. Por meio dessas informações, foram identificados os 
atores e as conexões com o projeto, sendo esses dois elementos os fatores fundamentais das redes 
sociais, segundo Recuero (2010).   

Iniciado em outubro de 2016, o Pintores de Letras tem a autora da pesquisa como um de 
seus idealizadores, e os objetivos do projeto são resgatar e valorizar o trabalho dos pintores de 
muros, faixas, cartazes e fachadas, trazendo eles para o discurso formal da comunicação, além de 
fortalecer elementos que fazem parte da cultura e da memória gráfica popular do estado de Santa 
Catarina. Por meio de mapeamento, análises e registros da produção de letreiros e da profissão do 
pintor, é que o projeto acontece. As documentações fotográficas são divulgadas principalmente por 
meio das mídias sociais e constituem a maior parte da produção do projeto, que tem como futuras 
ações, uma exposição fotográfica e um documentário audiovisual contando a história da profissão. 
Por questão de logística, o projeto é realizado apenas na região sul do estado de Santa Catarina, em 
cidades próximas a Criciúma, local onde os idealizadores residem e onde ainda há forte presença do 
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informações disponíveis na biografia, as últimas cinco publicações feitas na timeline em ordem de 
publicação e as últimas vinte páginas curtidas, com o intuito de conhecermos melhor o 
comportamento e o consumo de conteúdo desses usuários. Com base nessas definições, as 
informações a seguir foram obtidas.  

O usuário 001 é natural de Criciúma/SC e frequentou o Colégio SATC. Das cinco últimas 
publicações dele em seu perfil no Facebook, duas eram memes, uma notícia sobre política, uma 
sobre série e a última sobre filme. Essas cinco publicações forem feitas no período de 27 de abril de 
2017 à 29 de novembro de 2016, o que mostra que o usuário não possui o hábito de compartilhar e 
publicar em seu perfil. Nas páginas curtidas pelo usuários, dez páginas eram de produtos ou 
serviços, desde marcas de roupas a produtos de higiene, uma sobre política, três sobre comunicação, 
todas sobre artistas que trabalhavam com ilustração e design gráfico, e seis sobre entretenimento, 
que variavam entre música, literatura e games. 

O usuário 002 também é natural de Criciúma/SC, e no período de 12 a 04 de maio de 2017, 
três de suas publicações no Facebook foram memes, uma publicação sobre literatura e uma sobre 
esporte. As páginas curtidas pelo usuário podem ser definidas dentro das categorias entretenimento, 
produtos e serviços, comunicação e economia. Foram sete páginas na categoria entretenimento, 
voltadas para esporte, games, memes, canais no YouTube e programas de televisão. Foram seis 
páginas sobre produtos e serviços, que incluíam clínicas de saúde e beleza, serviços de informática 
e móveis sob medida. E por fim, três páginas sobre comunicação, todas sobre empresas de 
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fotografia que trabalhavam com campanhas comerciais e ensaios pessoais e uma página sobre 
economia, com dicas de educação financeira.  

O usuário 003 é natural de Porto Alegre/RS, mas mora na Nova Zelândia. Formado em 
moda e especializado em comunicação e marketing estratégico e trabalha com escrita criativa. Suas 
últimas publicações no Facebook foram três fotos pessoais, um gif e uma notícia sobre série de 
televisão, dentro do período de 16 a 5 de maio de 2017. As páginas curtidas pelo usuário serão 
definidas por entretenimento, gastronomia, comunicação, atividades esportivas, astronomia, e 
produtos e serviços. São doze páginas sobre entretenimento, entre elas filmes, livros, blogs, música, 
canais do YouTube e memes. Três páginas sobre gastronomia, que incluem sommeliers e cafeterias. 
Duas páginas sobre comunicação, sobre artistas que trabalham com ilustração, uma página sobre 
atividades esportivas praticadas em grupo, uma página sobre um grupo de estudo em astrologia e 
uma página de vestuário.  

O usuário 004 é natural de Criciúma, formado em Design Gráfico pela SATC e trabalha em 
uma agência de Publicidade e Propaganda. Durante o período de 12 de maio a 1º de abril de 2017 
em seu perfil do Facebook, foram feitas duas publicações sobre esporte, uma lembrança com foto 
pessoal e dois vídeos de entretenimento. Suas páginas curtidas podem ser definidas como 
entretenimento, comunicação, produtos e serviços, figura pública, turismo e projeto social. Sendo 
onze páginas sobre entretenimento, que incluem música, televisão, blogs e memes. Em 
comunicação, são cinco páginas sobre design e publicidade. Entre as páginas de produtos e 
serviços, estão instituições de ensino, vestuário e beleza. E por fim, temos uma página de uma 
figura pública, uma sobre projeto social e uma sobre turismo.  

O usuário 005 é natural do Rio de Janeiro, formado em Desenho Industrial na UFRJ e 
trabalha como designer. Entre os dias 13 de maio e 29 de abril de 2017, fez duas publicações sobre 
tipografia, uma sobre política, compartilhou uma foto e divulgou um evento em seu perfil. Entre as 
páginas analisadas, estão assuntos como entretenimento, comunicação, tecnologia, gastronomia e 
saúde. Sendo dez páginas sobre comunicação, que incluem tipografia, design, ilustração, 
audiovisual e empresa de pesquisa de tendências. Sete páginas são sobre entretenimento, sendo seis 
páginas sobre música e uma sobre notícias. Por último, temos uma página sobre saúde, uma sobre 
tecnologia e uma de gastronomia.  

O usuário 006 é professor e mora em Recife. Suas últimas publicações foram entre os dias 
17 de maio e 13 de abril de 2017, sendo três sobre participação em evento de design, uma foto de 
divulgação do seu trabalho e uma publicação sobre tipografia. Das suas páginas analisadas, catorze 
são sobre comunicação, sendo páginas sobre tipografia, design e publicidade. Três páginas sobre 
produtos e serviços, sendo uma instituição de ensino, uma sobre vestuário e uma sobre cinema. 
Figura pública, esporte e gastronomia possuíam uma página cada.  

O usuário 007 é natural de Capivari de Baixo, mas mora em Tubarão e trabalha como 
ilustrador. Entre os dias 9 de maio a 12 de abril de 2017, seus posts foram basicamente divulgação 
de seu trabalho. Entre as páginas analisadas, duas são sobre produtos e serviços, sendo ambos 
voltados à música, com uma escola de música e uma loja de instrumentos. Já as outras páginas são 
sobre comunicação, sendo a maioria sobre produção audiovisual e ilustração, uma sobre games e 
uma sobre filmes.  

O usuário 008 é de Araranguá/SC e estuda Design Gráfico na Faculdade SATC. Suas 
últimas publicações em seu perfil foram uma sobre esporte, uma sobre publicidade e três sobre 
música durante o período de 18 de maio a 27 de abril de 2017. Em suas páginas analisadas, oito 
eram sobre comunicação, sendo sobre assuntos como design, tipografia, publicidade, audiovisual e 
fotografia. Outras sete páginas eram sobre entretenimento, de assuntos como música, games, blogs, 
mas sendo a maioria sobre memes. Duas páginas eram sobre produtos e serviços, com uma marca 
de roupa e um cinema. Uma página era sobre política e uma sobre literatura.  

O usuário 009 estudou jornalismo e trabalha como calígrafo e designer. No período de 14 de 
maio a 25 de abril de 2017, quatro de suas publicações foram sobre eventos, uma sobre tipografia e 
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produtos e serviços, sendo uma instituição de ensino, uma sobre vestuário e uma sobre cinema. 
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ilustrador. Entre os dias 9 de maio a 12 de abril de 2017, seus posts foram basicamente divulgação 
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O usuário 008 é de Araranguá/SC e estuda Design Gráfico na Faculdade SATC. Suas 
últimas publicações em seu perfil foram uma sobre esporte, uma sobre publicidade e três sobre 
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fotografia. Outras sete páginas eram sobre entretenimento, de assuntos como música, games, blogs, 
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O usuário 009 estudou jornalismo e trabalha como calígrafo e designer. No período de 14 de 
maio a 25 de abril de 2017, quatro de suas publicações foram sobre eventos, uma sobre tipografia e 

uma ilustração. Sete entre as vinte páginas analisadas são sobre entretenimento e notícias, com 
páginas que vão desde desenhos animados e canais de televisão, até sites de notícias e músicos. 
Nove páginas são sobre comunicação, e incluem assuntos como tipografia, design, fotografia e 
assessoria de comunicação. Há uma página sobre uma empresa de vinhos, uma sobre um clube de 
salva-vidas e uma sobre um espaço cultural.  

E por último, o usuário 010 é natural de Criciúma e estuda na Faculdade SATC. Entre os 
dias 20 a 15 de maio, três de suas publicações foram sobre política, uma sobre música e um meme. 
Dezessete das páginas analisadas são sobre entretenimento e basicamente são páginas de memes 
sobre política, mas incluem canais no YouTube e alguns blogs. Há também uma página de uma 
figura pública, um político e um artista.  

Durante a análise foi percebido diversas características em comum que os usuários 
analisados possuem. O fato de o projeto ser caracterizado como um ator, é fundamental para 
compreender o consumo de conteúdo dos usuários, uma vez que grande parte do conteúdo 
consumido pelos usuários é de páginas de comunicação, que incluem páginas sobre tipografia e 
design gráfico, que oferecem conteúdos similares aos do projeto. Além disso, há uma 
predominância de páginas sobre entretenimento entre boa parte dos usuários.  

Isso sugere que os conteúdos consumidos pelos usuários têm muita relação com seus gostos 
pessoais e suas profissões. Se você trabalha com a profissão x, irá buscar conteúdos x, se você tem 
interesses sobre o assunto y, vai buscar por essas informações nos meios mais acessíveis. Por isso é 
normal buscarmos referências e conteúdos que contribuam com as nossas atividades diárias, e 
mídias sociais como o Facebook são ótimas fontes de conteúdo por meio de páginas sobre assuntos 
específicos.  

Foi percebido também que os usuários 001, 002, 004 e 010 são naturais de Criciúma, local 
onde residem os idealizadores do projeto, o que facilita o conhecimento do mesmo. Além disso, os 
usuários 007 e 008 residem no estado de Santa Catarina, que é a área de abrangência do projeto. 
Apenas os usuários, 003, 005 e 006 são de estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
Pernambuco.  

Por outro lado, o que conecta os usuários 003, 005 e 006 ao projeto é o fato de trabalharem 
como profissões criativas que veem na tipografia e na cultura, um conteúdo útil à profissão. Além 
destes usuários, os 004, 007, 008 e 009 também possuem profissões criativas. Alguns são designers, 
professores, escritores, calígrafos ou trabalham em agências de publicidade e propaganda.  

Por fim, outro fato que liga os usuários ao projeto é o fato de estudarem ou terem se formado 
na faculdade ou no colégio SATC. Os usuários 001, 004, 008 e 010 tem essa característica em 
comum, que está ligada ao fato de os idealizadores do projeto terem ligação direta com a instituição 
de ensino.  

Percebe-se então que diversos fatores devem ser levados em consideração na análise dos 
autores que fazem parte da rede. Sejam gostos e interesses pessoais, ou questões demográficas, 
como a cidade onde residem os usuários, onde se formaram ou qual profissão exercem são 
essenciais para compreender como os usuários se conectam com as redes sociais do projeto. 

5.2 COMO SÃO AS INTERAÇÕES COM O PROJETO 

Nesta segunda parte da análise, foi visto como são as interações com as mídias sociais do 
projeto. Para isso, foram coletadas informações em comentários deixados em quatro publicações 
nas mídias sociais do projeto, além de três e-mails enviados por usuários. O objetivo foi entender 
como as pessoas criam suas conexões com o projeto, quais motivos as levam a acompanhar e 
contribuir com o mesmo. O período de análise foi de outubro de 2016 a junho de 2017, ou seja, 
desde o início do projeto até o presente artigo. Os comentários enviados por meio de mídias sociais, 
por serem públicos, não precisam de autorização dos usuários para o uso na pesquisa. Porém, os e-
mails enviados utilizados nesta análise terão seus usuários e dados não divulgados.  
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O primeiro registro por e-mail (Figura 3) foi enviado em 23 de novembro de 2016, por um 
profissional da área. No e-mail, ele enviou por anexo, alguns de seus trabalhados realizados entre 
1998, 2003 e um trabalho recente. Foram trabalhos em paredes, cartazes e lonas, para clientes como 
a rede de supermercados Angeloni. Ele se põe a disposição em suas mídias sociais para quaisquer 
informações sobre os trabalhos. Aqui, temos a contribuição de um pintor da área, que atráves do 
envio de seus trabalhos, busca ajudar o projeto em seus objetivos de resgatar e valorizar a cultura e 
a memória gráfica local. 

FIGURA 3 – E-MAIL ENVIADO POR UM PROFISSIONAL DA ÁREA, COM FOTOS DE SEUS TRABALHOS. 
FONTE: DA AUTORA. (2017) 

O segundo registro por e-mail (Figura 4) foi recebido em 11 de janeiro de 2017, de uma 
aluna de jornalismo da Faculdade SATC. Que relata que desde que conheceu o projeto, passou a 
observar as obras dos pintores em Criciúma e região. Ela enviou registros de sua viagem a 
Itapirubá, no litoral catarinense e dentro da área de abrangência do projeto. No e-mail, ela conta 
detalhes sobre a pequena cidade catarinense e como os trabalhos são presentes na cidade. Além 
isso, a mesma autoriza o uso e a publicação das suas fotos nas mídias do projeto. Por meio desse 
relato, é possível notar como o projeto influenciou a usuária a perceber melhor a cidade onde, e a 
ver como o trabalho desses pintores se faz presente no nosso cotidiano. 

FIGURA 4 – E-MAIL ENVIADO POR UMA USUÁRIA QUE ACOMPANHA O PROJETO. FONTE: DA AUTORA. 

(2017) 

O terceiro e último e-mail analisado (Figura 5) foi enviado por um pintor de São Leopoldo, 

Rio Grande do Sul em 27 de março de 2017. No envio, ele conta que é pintor de letras desde a 

décade de 90 e gostaria de saber como pode contribuir com a preservação da profissão, que segundo 
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O terceiro e último e-mail analisado (Figura 5) foi enviado por um pintor de São Leopoldo, 

Rio Grande do Sul em 27 de março de 2017. No envio, ele conta que é pintor de letras desde a 

décade de 90 e gostaria de saber como pode contribuir com a preservação da profissão, que segundo 

ele, o ajudou a ter tudo o que tem hoje. Ele passou seus telefones e e-mail para que fosse possível 

entrar em contato com ele. Mesmo que a cidade de São Leopoldo não faça parte a área de 

abrangência do projeto, o usuário se sente próximo e apto a contribuir por conta da profissão 

exercida. 

FIGURA 5 – E-MAIL ENVIADO POR UM PINTOR DE SÃO LEOPOLDO/RS. FONTE: DA AUTORA. (2017) 

A partir de agora iremos analisar os comentários na quatro publicaçãoes do projeto nas 

mídias sociais. Serão três publicação no Instagram e uma no Facebook. A primeira publicação 

(Figura 6) analisada é de 29 de dezembro de 2016 no Instagram, com uma foto de uma placa de 

aviso na Ponte Pencil em Passo de Torres/SC. Em um do comentário, o usuário @_pedromoura 

comenta sobre o estilo das letras pintadas na placa, e sobre poder ver a contrução da pincelada na 

letra A. Ainda no comentário, Pedro usa a hashtag #TiposPopulares, que faz parte de um projeto 

similar e anterior ao Pintores de Letras, organizado pelo próprio Pedro e que busca catalogar as 

manifestações da tipografia vernacular do Brasil. 
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FIGURA 6 – POSTAGEM DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2016 NO INSTAGRAM. FONTE: DA AUTORA. (2017) 

Na publicação de 28 de janeiro de 2017 (Figura 7), o usuário @raphaelgibara parabeniza o 

projeto por contribuir para que a profissão do letrista ganhe um pouco de visibilidade e frisa que se 

sente feliz por isso. Na foto, há o registro de um cartaz de loja, chamando a atenção para uma 

liquidação de 50% de desconto. 

FIGURA 7 – POSTAGEM DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017 NO INSTAGRAM. FONTE: DA AUTORA. (2017) 

A publicação do dia 13 de março de 2017 (Figura 8), conta um pouco sobre a história do 

pintor Luís Machado, residente da cidade de Criciúma/SC. Nos comentários, é possível perceber a 

identificação do usuário @jb_cartazista com a notícia, e cita que o pintor já faz parte da história da 

cidade. Já o usuário @ggourlarte, frisa o quanto é importante valorizar o trabalho de profissionais 
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A publicação do dia 13 de março de 2017 (Figura 8), conta um pouco sobre a história do 

pintor Luís Machado, residente da cidade de Criciúma/SC. Nos comentários, é possível perceber a 

identificação do usuário @jb_cartazista com a notícia, e cita que o pintor já faz parte da história da 

cidade. Já o usuário @ggourlarte, frisa o quanto é importante valorizar o trabalho de profissionais 

que já estão há muito tempo neste mercado. 

FIGURA 8 – POSTAGEM SOBRE O PINTOR LUIS MACHADO EM 13 DE MARÇO DE 2017. FONTE: DA

AUTORA. (2017) 

No Facebook, iremos analisar uma única publicação do dia 19 de abril de 2017. Nela (Figura 

9 e 10), podemos ver a fachada do Colégio Oesc em Criciúma/SC, onde hoje o prédio abriga a 

Esucri Instituição de Ensino. A foto é do início dos anos 90 e é um registro do trabalho do pintor 

Luís Machado, citado anteriormente. Nos comentários da publicação, é possível ver o engajamento 

dos usuários, que se identificaram como ex-alunos do colégio, conversando sobre o quanto sentiam 

saudade do lugar e sobre as lembranças que têm dele. 

FIGURA 9 – PUBLICAÇÃO SOBRE O COLÉGIO OESC NO FACEBOOK. FONTE: DA AUTORA. (2017) 
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FIGURA 10 – COMENTÁRIOS DOS USUÁRIOS SOBRE O COLÉGIO OESC. FONTE: DA AUTORA. (2017) 

Recuero (2010) defende que essas interações são a matéria-prima das relações e dos laços 

sociais construídos em uma rede. E que comentários em publicações, fotos ou perfis servem como 

forma de entendermos as conexões com esses indivíduos, uma vez que eles permanecem 

disponíveis para análise até que alguém exclua o comentário ou apague seu perfil, facilitando o 

trabalho do pesquisador.  

Por meio das análises dos comentários, é possível perceber que as pessoas se conectam ao 

projeto por questões como identificação com a profissão, interesse por tipografia, cultura, 

comunicação ou por residirem na área abrangência do projeto e terem vivencias no local, como no 

caso da OESC.  

É importante ressaltar que entre a análise dos usuários e das interações existem usuários em 

comum. Porém, por o aplicativo Followers mensurar dados privados, a identidade dos usuários foi 

mantida em segredo nesta etapa, não associando os mesmo aos comentários e e-mails analisados 

nas interações.  

Seja na análise dos usuários ou das interações, foi possíveil concluir que os atores se 

conectam ao projeto e criam laços com o mesmo por identificação. Os motivos que os levam a isso 

sejam por questões geográficas ou profissionais, é que definem essa identificação. Porém, o 

objetivo final dessa conexão com o projeto é apenas um: o interesse pelas expressões culturais 

desenvolvidas pelos pintores de letras. E é a partir desse interesse dos usuários que é possível fazer 

esse trabalho de valorização cultural. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi compreender como as redes sociais podem contribuir com 
a valorização da memória gráfica sul catarinense e da profissão do pintor de letras. Para isso, foi 
realizado um estudo de caso do projeto Pintor de Letras, que tem como objetivo justamente 
contribuir com essa valorização. Entre as descobertas da pesquisa, foi possível concluir que a 
produção de faixas, fachadas, muros e cartazes produzidos por pintores de letras profissionais ou 
ocasionais são formas de expressão cultural que devem ser preservadas, pois são fundamentais para 
a compreensão da identidade cultural da região sul de Santa Catarina. 

Por meio de uma etnografia virtual, foi realizada uma análise de quem eram os usuários 
que se conectavam ao projeto e das interações com o mesmo. E foi encontrado um grupo de pessoas 
com interesses em comum, como comunicação, design, publicidade e comunicação e que 
interagiam com o projeto por terem interesse sobre o assunto, por trabalharem com profissões que 
estão de alguma forma relacionadas ao projeto, ou serem da área de abrangência do mesmo. Além 
disso, pode-se perceber que esses interesses em comum entre um grupo de pessoas são o principal 
fator de uma rede, e que essas pessoas formavam a rede do projeto Pintores de Letras.  

A pesquisa visa mostrar como as redes sociais podem ser construídas em prol de um 
objetivo em comum entre os usuários que as compõem. E mostrar que ferramentas tão acessíveis 
nos dias de hoje, como as mídias sociais, podem ser utilizadas para solucionar problemas sociais 
das mais diversas ordens, como a valorização de uma profissão em decadência e a contribuição para 
a preservação da identidade cultural de uma região. 

Seja por meio de divulgação dos trabalhos dos pintores, compartilhamento de conteúdos 
relacionados à profissão, conscientização dos usários de como o trabalho deles faz parte da cultura 
local da região ou vídeos com entrevistas dos pintores, designers, publicitários, as redes sociais 
oferecem as ferramentas necessárias para o problema estudado,  sempre visando resgatar e valorizar 
a cultura e a profissão.  

Por meio dos resultados desta pesquisa, pode-se originar outros estudos que visam a 
valorização de outras expressões culturais, como música, artes, folclore, artesanato, etc., fazendo 
uso das redes sociais para o mesmo objetivo aqui proposto, para qualquer região de qualquer país. 
Além de abrir espaço para o aprofundamento dentro das áreas da tipografia, caligrafia e 
letreiramento sejam por meio de um estudo das características que compõem a tipografia vernacular 
da região sul catarinense, outras produções científicas, criação de novas fontes tipográficas 
inspiradas em letreiros populares, exposições ou outras formas encontradas para contribuir com a 
valorização cultural sul catarinense.  

Por fim, os resultados encontrados na pesquisa serão utilizados pela autora para 
potencializar o projeto Pintores de Letras, uma vez que a mesma é uma das idealizadoras do projeto. 
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RESUMO 
  
Este artigo tem como objetivo analisar a maneira como questões de identidade de gênero são 
trabalhadas no contexto da disciplina de Relações Humanas, na Oficina de Comunicação 
(Audiovisual e Impresso), da Fundação Weiss Scarpa, em Pinhais. A oficina é uma oportunidade para 
que os estudantes desenvolvam habilidades para além dos conteúdos da sala de aula e consigam 
abarcar temáticas que envolvam também o interesse dos próprios aprendizes. Na oficina, as turmas 
produzem materiais jornalísticos, como matérias para veículo impresso, rádio e vídeo. Tendo em vista 
que alguns aprendizes trouxeram à tona as questões de gênero, o trabalho se dedica à abordagem 
destas temáticas no ambiente escolar, e mesmo das influências da mídia na vida dos adolescentes. 
Para tanto, foram utilizados autores como Judith Butler, Joan Scott, Jesús Martin Barbero e Guacira 
Lopes Louro. A intenção é apresentar uma reflexão sobre como essas temáticas podem ser trabalhadas 
no contexto da sala de aula e que o aluno, ao sugerir temas e produzir matérias sobre estes temas, se 
torne mais autônomo e conhecedor destas temáticas. 
 
Palavras-chave: Educação e gênero, identidade de gênero, mídia e comunicação  
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 O artigo tem como objetivo descrever a abordagem de temáticas relacionadas às questões de 

identidade de gênero na Oficina de Comunicação, parte da grade curricular do curso de Auxiliar 

Administrativo, na Fundação Weiss Scarpa, em Pinhais. O tema foi escolhido devido às sugestões de 

pauta propostas pelos próprios estudantes relativas ao feminismo e identidade de gênero, por 

exemplo. Além disso, a proposta pedagógica para este semestre é que as Oficinas, em conjunto, 

trabalhem com temáticas relacionadas às chamadas “minorias sociais” e sua representação, 

englobando gênero, imigrantes, pessoas com deficiência e diversidade étnico racial.  

A instituição realiza a disciplina de Relações Humanas desde o ano de 2008 e as opções que 

os estudantes podem escolher incluem Dança, Comunicação (Jornal Impresso e Audiovisual), Teatro, 

Artes, Educação Física e Música. A carga horária integra o curso, ministrado em parceria com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), sendo a única instituição vinculada ao 

SENAI a oferecer essas atividades.  

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL 
2 Jornalista e Mestra em Comunicação pela UFPR. E-mail: danielle.scheffelmeier@gmail.com 
3 Jornalista graduado pelo Unibrasil. E-mail: thyagomachadobrasil@gmail.com 
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Na Oficina de Comunicação, o objetivo dos jornalistas/docentes é elaborar e ministrar aulas 

que envolvam o contexto da comunicação e que auxiliem os jovens no aprendizado de habilidades 

relacionadas com a produção de texto, relações interpessoais e o aprimoramento da 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 curso de Auxiliar Administrativo da Fundação Weiss Scarpa atende a aproximadamente 

280 discentes que cursam, em paralelo, a escola estadual. É oferecido gratuitamente e abrange o 

público na faixa etária de 14 a 22 anos de idade, de Pinhais, Curitiba e municípios da região 

metropolitana. Atualmente, a instituição já formou mais de 15 mil alunos desde a sua fundação, em 

2003, contando desde então com a parceria do SENAI. “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 está 

estabelecida no município de Pinhais e iniciou suas atividades com a construção do Lar de Idosos 

Adelaide Weiss, 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. A missão é 

“viabilizar o acesso à cidadania por meio da educação profissional4”, atendendo a adolescentes em 

condições socioeconômicas vulneráveis. “O objetivo principal é oferecer cursos à população, com o 

intuito de prepará-los para o mercado de trabalho”5.  
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 (MEI, PIRES, MACHADO, 2016, p. 52).  

 

A disciplina de Relações Humanas acontece sempre às quartas-feiras e foi elaborada a fim de 

oferecer a esses jovens conhecimentos não apenas técnicos, mas que permitam que estes desenvolvam 

também habilidades como relacionamento interpessoal, leitura crítica dos meios de comunicação, 

autonomia e desenvolvimento cultural em geral.  
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) 
 

 A disciplina de Relações Humanas visa, de maneira geral, o desenvolvimento de habilidades 

como criatividade, não visando apenas a produção de matérias jornalísticas ou peças artísticas, por 

                                                 
4  CEP Scarpa. Disponível em: http://www.cepscarpa.org.br/missao.php, acesso em 25/05/2016. 
5  CEP Scarpa. Disponível em: http://www.cepscarpa.org.br/historico.php, acesso em 25/05/2016. 
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4  CEP Scarpa. Disponível em: http://www.cepscarpa.org.br/missao.php, acesso em 25/05/2016. 
5  CEP Scarpa. Disponível em: http://www.cepscarpa.org.br/historico.php, acesso em 25/05/2016. 

 

exemplo, mas busca o aprimoramento de 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) 
 

Em meio à rotina de trabalho, estudos e escolarização regular desses estudantes, a oferta da 

disciplina de Relações Humanas afasta o curso da visão tecnicista, pois não visa apenas a aquisição 

de conhecimentos técnicos, mas também de habilidades voltadas ao desenvolvimento social destes 

alunos. Paulo Freire considera 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). 

A ideia é que, com estas opções, os estudantes consigam construir um aprendizado mais crítico 

e 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 organização do curso e das oficinas, o artigo se dedicará à descrição 

das atividades realizadas na Oficina de Comunicação que tenham relações com temáticas de gênero, 

e a rotina de trabalho dos estudantes e educadores.  

 
1. A EDUCOMUNICAÇÃO 

 
 A Oficina de Comunicação se divide em Oficina Audiovisual e de Jornal Impresso e Internet. 

Para além da confecção de textos, há intenção de aprimorar a comunicação interpessoal, as 

habilidades com produção de fotos para o Varal Fotográfico, com temáticas variadas, entrevistas, 

áudio e vídeo. Com o objetivo de desenvolver o senso crítico, os estudantes conseguem utilizar 

conhecimentos prévios de maneira mais prática, e refletida.  “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). 

Na oficina de Comunicação Audiovisual, os estudantes conhecem um pouco sobre o universo 

da produção jornalística, elaborando pautas, matérias, entrevistas, fotografias, sonoras e vídeo, 

visando também o despertar de um senso crítico. “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). 
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A diretora Matilde Dias Martins Pupo6 explica que o objetivo de abordar as temáticas 

transversais nas oficinas é oferecer condições para que os aprendizes se destaquem no mundo do 

trabalho:  
O mundo do trabalho implica os relacionamentos, então é importante que os adolescentes 
saibam se relacionar com os colegas e desenvolver o senso crítico. O objetivo é estabelecer 
uma visão social pois, quando sugerimos estes temas, os professores também precisam ler e 
preparar um conteúdo diferenciado. Assim, é possível ampliar horizontes para a diversidade 
em sala de aula, valorizando as diferenças por meio também da interdisciplinaridade. (PUPO, 
2017)  

 

Ao envolver a proposta pedagógica do tema guarda-chuva que envolve o trabalho de todos os 

professores das oficinas, há um diálogo com o que a autora Paty Fonte defende em relação à formação 

cidadã:  
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) 
 

 Na Oficina de Jornal Impresso, os estudantes aprendem a produzir conteúdo jornalístico, bem 

como desenvolver habilidades para entrevistar, com a reflexão sobre a construção das perguntas. 

Tendo em vista o trabalho a ser realizado envolvendo questões de gênero, a rotina de sala de aula 

envolve, inicialmente, aulas expositivas sobre os temas e, depois serão realizadas atividades práticas, 

com a proposição de pautas pelos próprios alunos, que, depois de orientados pela professora 

responsável, produzem matérias e fotos.  

Ao final do semestre, as produções são selecionadas para o jornal impresso: “O Aprendiz da 

Notícia”. O material é semestral, tem circulação dentro da instituição e empresas parceiras, com 

tiragem de 500 exemplares, e é lançado na Vernissage, evento que reúne apresentações dos trabalhos 

realizados pelos estudantes de todas as Oficinas, sempre ao final do semestre. A autora Nilda 

Stecanela (2010) destaca as manifestações da cultura jovem, demonstrando que eles “fabricam sua 

própria vida, reinventando seus modos de ser jovem, a partir de sua situação juvenil e aprendendo em 

suas trajetórias não escolares a partir de suas experiências cotidianas” (STECANELA, 2010, p. 31). 

Juarez Dayrell aborda temáticas sobre a juventude, defendendo o adolescente e o jovem como 

“um ser singular, que tem uma história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá 

sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história e à sua 

singularidade” (DAYRELL,2003, p. 24).  

Na Oficina de Comunicação – Rádio e Vídeo, uma das atividades propostas é a produção de 

produtos audiovisuais para rádio, produção de vídeo, roteiro e pauta de reportagem. Uma das 

                                                 
6 Entrevista realizada com a diretora Matilde Dias Martins Pupo em 21 de agosto de 2017.  
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6 Entrevista realizada com a diretora Matilde Dias Martins Pupo em 21 de agosto de 2017.  

 

atividades é a produção de uma matéria de rádio. Os alunos são divididos em equipes de duas ou três 

pessoas e realizam as matérias nos moldes do jornalismo de rádio. O interessante, e que impulsiona 

também as reflexões deste artigo, é que os alunos podem escolher as pautas, sugerir e debater os 

temas no grande grupo e também com o professor. A atividade ocorre em três momentos principais: 

definição da pauta, entrevista, confecção do texto e 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. (MEI, PIRES, 
MACHADO, 2016, p. 60). 
 

Este momento da definição da pauta é produtivo, pois permite o diálogo próximo entre 

professor e aluno, que também pode trazer a questão da intencionalidade de ensinar conteúdos aos 

seus alunos, a partir do diálogo. E, segundo Santaella, a comunicação é uma atividade “inevitável”:  

 
Intenção é a atividade direcionada a um objetivo, envolvendo, portanto, a volição. Na 
comunicação, intenção é tentativa consciente do emissor de influenciar o receptor através de 
uma mensagem, sendo a resposta do receptor uma relação baseada na hipótese das intenções 
da parte do emissor (SANTAELLA, 2001, p.20).  

  

Assim, após a apresentação da oficina, o próximo tópico se dedicará à explicação da seleção 

de pautas e de que maneira as temáticas ligadas à identidade de gênero aparecem na sala de aula.  

 

2. IDENTIDADE DE GÊNERO NA OFICINA DE COMUNICAÇÃO 

O conceito de gênero pode ser explicado por diversas abordagens, seja pelo seu viés biológico, 

social ou até mesmo cultural, e cada uma é defendida por diferentes autores que apresentaremos a 

seguir. Para Butler, não é um resultado causal do sexo nem tampouco tão aparentemente fixo quanto 

o sexo. (Butler,2016, p. 26). A autora defende que há uma tendência de se manter a dualidade dos 

sexos apenas pela condição genética, mas a noção de feminino e masculino vai muito além dessa 

dualidade: 
Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que 
ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a seu limite lógico, a distinção 
sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros 
culturalmente construídos. (BUTLER, 2016, p. 26) 
 

Para Joan Scott (1985), o conceito de gênero toma como elemento constitutivo das relações 

sociais, embasado nas diferenças percebidas entre os sexos. Diante disso, teóricos do assunto 

utilizam o conceito e propõem falar das relações de gêneros e não apenas do “gênero” por si só. A 

autora defenda que gênero é uma forma primária de expressão das relações de poder.  
Gênero não é um reflexo do sexo biológico, e sim, uma construção social. Ao dizer isso, 
estamos considerando que a atribuição de significados masculinos ou femininos está 
relacionada aos elementos de classe social, orientação sexual, fase de vida, especificidades 
étnicas, religiosas, questões políticas, de tal forma que não podemos pensar em um masculino 
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e um feminino e, sim, numa pluralidade de “masculinidades” e “feminilidades”.”(GEDRAT 
et al, 2012, p. 35) 

Michel Foucault, ao apresentar as estruturas de micro poderes no estrato social, verifica que 

o corpo é objeto de observação e vigilância constante ao longo dos séculos. No entanto, há um 

momento em que as mulheres começam a perceber a necessidade de mudança desse padrão, e buscam, 

cada vez mais, o empoderamento.  
Emerge inevitavelmente a reivindicação de seu próprio corpo contra o poder, a saúde 
contra a economia, o prazer contra as normas morais da sexualidade, do casamento, 
do pudor (....) O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo 
(FOUCAULT, 2010, p. 146). 

As definições sobre o que é gênero estão em transformações constantes, já que o é definido 

pelas abordagens feministas pós-estruturalistas para além dos conceitos tradicionais da diferença de 

homens e mulheres apenas pelas características físicas, o corpo passa a ser teorizado “como um 

construto sociocultural e linguístico, produto e efeito das relações de poder” (MEYER, 2013, p. 18). 

Para a autora, o conceito começa a envolver formas de construção social, cultural e linguística 

implicadas com os processos que diferenciam mulheres de homens, incluindo aqueles processos que 

produzem seus corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 

sexualidade (MEYER, 2013, p. 18). “As formas como nos apresentamos como sujeitos de gênero e 

de sexualidade são, sempre, formas inventadas e sancionadas pelas circunstâncias culturais em que 

vivemos” (Louro, 2004a, p. 86). 

É importante ressaltar que a construção social do gênero é feita ao longo da vida, nas práticas 

sociais e nas instituições. “A divisão em classes (ou em gêneros) foi um resultado secundário do 

acesso desigual aos recursos” (BAUMAN, 2001, p. 41). Para manter esta estrutura social, é preciso 

vigiar as ações dos indivíduos e reforçar discursos opressores. 

Novas discussões sobre o conceito de gênero vêm sendo elaboradas pelas teorias 

construtivistas, a partir dos anos 1990 por meio de estudos que enfocam homossexualidade e 

transexualidade (GEDRAT et al, p. 38). Essa nova discussão rompe com a ideia de um sexo binário, 

tendo como foco central a desnaturalização da oposição masculino/feminino que permeiam os estudos 

realizados até então. A autora Marilyn Stratherm propõe uma definição de gênero como operador 

privilegiado de diferenças sociais da sociedade moderna.  

A temática foi escolhida para abordagem em sala de aula também devido à constante 

exposição à mídia. As pessoas recebem diversas interferências ao longo de suas vidas, e os jovens 

também recebem influências do meio em que vivem, da mídia e da própria escola. Jesús Martin-

Barbero teoriza sobre estas mediações, percebendo a importância dos discursos que surgem em 

paralelo aos discursos centrais, como a mídia e a escola. Segundo ele, as identidades sociais e os 

interesses pessoais dos indivíduos se formam também na família, no bairro ou nos locais onde as 
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Para a autora, o conceito começa a envolver formas de construção social, cultural e linguística 

implicadas com os processos que diferenciam mulheres de homens, incluindo aqueles processos que 

produzem seus corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 

sexualidade (MEYER, 2013, p. 18). “As formas como nos apresentamos como sujeitos de gênero e 

de sexualidade são, sempre, formas inventadas e sancionadas pelas circunstâncias culturais em que 

vivemos” (Louro, 2004a, p. 86). 

É importante ressaltar que a construção social do gênero é feita ao longo da vida, nas práticas 

sociais e nas instituições. “A divisão em classes (ou em gêneros) foi um resultado secundário do 

acesso desigual aos recursos” (BAUMAN, 2001, p. 41). Para manter esta estrutura social, é preciso 

vigiar as ações dos indivíduos e reforçar discursos opressores. 

Novas discussões sobre o conceito de gênero vêm sendo elaboradas pelas teorias 

construtivistas, a partir dos anos 1990 por meio de estudos que enfocam homossexualidade e 

transexualidade (GEDRAT et al, p. 38). Essa nova discussão rompe com a ideia de um sexo binário, 

tendo como foco central a desnaturalização da oposição masculino/feminino que permeiam os estudos 

realizados até então. A autora Marilyn Stratherm propõe uma definição de gênero como operador 

privilegiado de diferenças sociais da sociedade moderna.  

A temática foi escolhida para abordagem em sala de aula também devido à constante 

exposição à mídia. As pessoas recebem diversas interferências ao longo de suas vidas, e os jovens 

também recebem influências do meio em que vivem, da mídia e da própria escola. Jesús Martin-

Barbero teoriza sobre estas mediações, percebendo a importância dos discursos que surgem em 

paralelo aos discursos centrais, como a mídia e a escola. Segundo ele, as identidades sociais e os 

interesses pessoais dos indivíduos se formam também na família, no bairro ou nos locais onde as 

 

pessoas habitam ou mesmo interagem. 

O debate sobre gênero na escola foi reforçado a partir dos seminários realizados para a 

construção do Plano Nacional de Educação, em 2014. Na ocasião, a Câmara dos Deputados e o 

Senado suprimiram o termo “gênero” da proposta, abolindo então temáticas que previam os itens 

identidade de gênero e orientação sexual nos currículos escolares. O documento original, por sua vez, 

constava que o debate fosse aprofundado nas escolas, dentro das disciplinas, a fim de garantir direitos 

como o acesso universal à educação, combate ao preconceito e criar medidas inclusivas para a 

educação no país.  
Na escola, o currículo, as disciplinas, as normas regimentais, as formas de avaliação, os 
materiais didáticos, a linguagem, constituem-se em instâncias que refletem e produzem as 
desigualdades de gênero, de sexo, de raça, etc., e podem incentivar o preconceito, a 
discriminação, o sexismo. (FURLANI, 2003, p. 69) 

Tendo em vista que a Oficina de Comunicação busca trabalhar o desenvolvimento de 

indivíduos mais reflexivos, os docentes deram apoio às sugestões de pauta que trouxeram estas 

questões, tornando este, então, um momento de reflexão por parte dos alunos.  

3.1 PRODUÇÃO AUDIOVIOSUAL ABORDANDO IDENTIDADE DE GÊNERO 

Na oficina de Comunicação Audiovisual, foram desenvolvidos dois produtos significativos 

que envolvem questões de gênero. Uma das pautas pensadas pelos alunos foi sobre o feminismo, que 

se constitui em uma matéria de rádio explicando o conceito de feminismo e entrevistas com 

personagens sobre o assunto. Todo semestre os alunos produzem conteúdo audiovisual no decorrer 

da oficina, como matérias de rádio em formato jornalístico e vídeos abordando temáticos ligados a 

gênero, etnia, direitos humanos, entre outros.  

Entre as produções, se destacam dois trabalhos realizados pelos alunos, o primeiro consistiu 

em uma matéria de rádio que aborda o feminismo e o papel do movimento na sociedade. Na ocasião, 

as alunas entrevistaram uma assistente social e uma militante para embasar o assunto. O conteúdo da 

matéria abordava os aspectos históricos, as principais conquistas e os desafios do movimento na 

atualidade. O tema foi escolhido por conta das alunas que, orientadas pelo professor, realizaram o 

processo de criação de pauta, construção do texto e a escolha das trilhas para edição. 

Outra produção com temática de gênero realizada pelos alunos foi um vídeo de 

aproximadamente sete minutos com o tema: “E se o machismo fosse ao contrário”. Dividido em 

esquetes curtas, o vídeo apresenta uma junção de cenas cotidianas de machismo que as mulheres 

enfrentam no dia a dia, mas dessa vez enfrentadas pelos homens, numa inversão de papéis. Na 

ocasião, os alunos atuaram com gêneros opostos, para retratar melhor a proposta do trabalho. Fizeram, 

portanto, a encenação com roupas e trejeitos dos dois sexos.  

Conforme aponta Judith Butler, há uma tendência de se manter a dualidade dos sexos apenas 
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pela condição genética, mas a noção de feminino e masculino vai muito além dessa dualidade7. É 

possível interpretar, dessa forma, que o indivíduo utilize seu corpo também de forma performática, 

ou seja, para se inserir nos padrões pré-estabelecidos na sociedade, para que ele não seja julgado por 

esta sociedade. Evelize Cristina Cit Tavares (2015) aponta em sua tese de doutorado que as roupas 

podem ajudar a definir esses personagens, o que foi também utilizado pelos alunos na construção 

destas situações. No final do vídeo, alunos e alunas prestaram depoimentos abordando sobre a 

importância do combate ao machismo e do respeito à igualdade de gênero. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos contextos apresentados, é possível perceber que as Oficinas de Comunicação da 

Fundação Weiss Scarpa oferecem oportunidades para que os estudantes desenvolvam qualidades para 

além da rotina de sala de aula. Ao trabalhar com a noção do projeto, que engloba o grande tema 

“Minorias sociais” e que deve ser trabalhado em todas as Oficinas, é oportunizado um espaço para o 

debate e reflexão das diferentes áreas de conhecimento (Comunicação, Música, Dança, Teatro, 

Educação Física, Artes Plásticas). Estas apresentam enfoques e abordagens de acordo com as suas 

leituras e especificidades de cada área, promovendo, assim, uma visão mais plural.   

Na Oficina de Impresso, há produção de conteúdo para o “O Aprendiz da Notícia”, que traz 

matérias relativas a questões de direitos humanos, igualdade de gênero e temáticas escolhidas pelos 

aprendizes. Na Oficina de Audiovisual, os estudantes produzem e editam vídeos e matérias de rádio 

relativos aos temas e exibem durante a Vernissage do Scarpa. Há também a produção do Varal 

Fotográfico, elaborado com fotos produzidas pelos aprendizes a partir da escolha de uma temática 

em comum e, para esta edição, será “Diversidade”.  

Na Oficina de Comunicação, os aprendizes desenvolvem habilidades como a leitura crítica de 

notícias, produção de texto, formulação de pautas e perguntas para a entrevista, o que ajuda a 

desenvolver seu senso crítico. Além disso, a comunicação oral é privilegiada, quando da produção de 

matérias de rádio, que precisam englobar alguns quesitos como a objetividade da linguagem 

jornalística. Os estudantes também devem saber filtrar o conteúdo das entrevistas e construir bons 

textos.  

Ao trabalhar com questões de gênero, foi possível despertar o interesse dos estudantes em 

relação a esta temática, tendo em vista que o espaço escolar deveria desconstruir cotidianamente os 

preconceitos, por meio da reflexão crítica, auxiliando no processo de construção da diversidade sexual 

                                                 
7 Nesse contexto das diferentes representações de gênero que existem atualmente, uma das teorias mais atuais é a queer, 
que o classifica como socialmente construído, e não algo natural ou biológico.  

498 



 

pela condição genética, mas a noção de feminino e masculino vai muito além dessa dualidade7. É 

possível interpretar, dessa forma, que o indivíduo utilize seu corpo também de forma performática, 

ou seja, para se inserir nos padrões pré-estabelecidos na sociedade, para que ele não seja julgado por 

esta sociedade. Evelize Cristina Cit Tavares (2015) aponta em sua tese de doutorado que as roupas 

podem ajudar a definir esses personagens, o que foi também utilizado pelos alunos na construção 

destas situações. No final do vídeo, alunos e alunas prestaram depoimentos abordando sobre a 

importância do combate ao machismo e do respeito à igualdade de gênero. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos contextos apresentados, é possível perceber que as Oficinas de Comunicação da 

Fundação Weiss Scarpa oferecem oportunidades para que os estudantes desenvolvam qualidades para 

além da rotina de sala de aula. Ao trabalhar com a noção do projeto, que engloba o grande tema 

“Minorias sociais” e que deve ser trabalhado em todas as Oficinas, é oportunizado um espaço para o 

debate e reflexão das diferentes áreas de conhecimento (Comunicação, Música, Dança, Teatro, 

Educação Física, Artes Plásticas). Estas apresentam enfoques e abordagens de acordo com as suas 

leituras e especificidades de cada área, promovendo, assim, uma visão mais plural.   

Na Oficina de Impresso, há produção de conteúdo para o “O Aprendiz da Notícia”, que traz 

matérias relativas a questões de direitos humanos, igualdade de gênero e temáticas escolhidas pelos 

aprendizes. Na Oficina de Audiovisual, os estudantes produzem e editam vídeos e matérias de rádio 

relativos aos temas e exibem durante a Vernissage do Scarpa. Há também a produção do Varal 

Fotográfico, elaborado com fotos produzidas pelos aprendizes a partir da escolha de uma temática 

em comum e, para esta edição, será “Diversidade”.  

Na Oficina de Comunicação, os aprendizes desenvolvem habilidades como a leitura crítica de 

notícias, produção de texto, formulação de pautas e perguntas para a entrevista, o que ajuda a 

desenvolver seu senso crítico. Além disso, a comunicação oral é privilegiada, quando da produção de 

matérias de rádio, que precisam englobar alguns quesitos como a objetividade da linguagem 

jornalística. Os estudantes também devem saber filtrar o conteúdo das entrevistas e construir bons 

textos.  

Ao trabalhar com questões de gênero, foi possível despertar o interesse dos estudantes em 

relação a esta temática, tendo em vista que o espaço escolar deveria desconstruir cotidianamente os 

preconceitos, por meio da reflexão crítica, auxiliando no processo de construção da diversidade sexual 

                                                 
7 Nesse contexto das diferentes representações de gênero que existem atualmente, uma das teorias mais atuais é a queer, 
que o classifica como socialmente construído, e não algo natural ou biológico.  

 

e no trato mais democrático com esse tema. 

Os autores buscaram a opinião de alguns alunos, que comentaram o aprendizado dos temas 

transversais no decorrer das oficinas. As entrevistas foram coletadas no mês de setembro. A aluna 

N.R8., 18 anos, do 1º módulo, explica que a leitura dos jornais ajuda a compreender melhor alguns 

conteúdos: “Consegui formar opinião os assuntos e ter mais base para o debate. Não tinha o hábito 

de ler jornais antes da oficina, e isso me ajuda a compreender melhor a realidade”. A estudante E.C., 

também do 1º módulo, comentou:  

 
Compreendi questões de identidade de gênero que antes não entendia. Consigo me colocar 
no lugar das outras pessoas para entender o que vivem e respeitar ainda mais. Lia pouco 
jornal antes de iniciar a oficina e hoje consigo me inteirar dos assuntos, a partir dessa leitura.  

 

A estudante K.M., 19 anos, do 2º módulo, explicita:  
Eu não tinha muito conhecimento sobre esses assuntos e, sinceramente, julgava sem saber. 
Agora tenho aprendido mais, tenho gostado muito deste modelo. Na Comunicação, a gente 
faz a leitura e faz um debate sobre as notícias. Na outra oficina que faço, que é Teatro, o 
professor pediu para a gente montar uma peça sobre os temas, como pessoas com outras 
identidades de gênero e, após a apresentação, a gente faz um debate.     

 

Como é possível perceber, a escola precisa desfazer o binarismo (masculino e feminino) e 

aceitar que há outras formas de manifestar a sexualidade. Além disso, é preciso incentivar o 

desenvolvimento de sujeitos mais abertos às novas realidades, e que saibam conviver com a 

diversidade.  

Um ambiente escolar ideal envolveria a troca de experiências e informações entre os docentes, 

para que todos foquem no tema e tenham conhecimento para trabalhar questões de gênero em sala de 

aula. Sendo assim, os docentes também precisaram se preparar para estes conteúdos e ensinar passa 

a ser um ato de mobilizar uma ampla variedade de saberes, que são hierarquizados efetivamente 

pelos/as professores/as, durante a própria prática profissional. 
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MÍDIA E REPRESENTAÇÕES: A PERSONAGEM LOIS LANE NOS QUADRINHOS, NA 

TELEVISÃO E NO CINEMA CONTEMPORÂNEO1 
 

Victória Severo Ferreira2 
Rafael Jose Bona3 

 
RESUMO 
 
O trabalho tem como objetivo analisar a personagem Lois Lane (de Superman), criada no final da 
década de 1930, sob o ponto de vista da representação social em diferentes produtos de mídia 
contemporâneos. Como amostra são selecionados três diferentes produtos: o episódio Shield (2010), 
da série televisiva Smallville; a revista Superman #41 (2013); e o filme Batman vs Superman: a 
origem da justiça (2016, Zack Snyder). A pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem qualitativa. 
A análise utiliza alguns conceitos como os de representação social e as características de construção 
de personagem. Os resultados demonstram que a personagem cresceu e mudou ao longo do tempo, e 
acompanhou as demandas sociais. Lois Lane tem personalidade forte, é decidida e independente. É 
uma mulher que obteve sucesso em sua carreira e valoriza isso. Mas, apesar dessas mudanças, 
algumas de suas principais características continuam as mesmas, como seus traços físicos, 
inteligência e forte senso de justiça. 
 
Palavras-chave: Representações; Personagem; Lois Lane; Mídia. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a sua invenção, em 1895, o cinema está intimamente relacionado às outras artes, 
especialmente ao teatro e à literatura. Livros clássicos como Os miseráveis (1862), de Victor Hugo, 
Orgulho e preconceito (1813), de Jane Austen, e best sellers como a saga Harry Potter (1997), escrita 
por J.K. Rowling, são adaptados frequentemente com o intuito de manter um público consumidor 
dessas obras.  

Nos últimos anos, a indústria cinematográfica tem demonstrado grande interesse nas histórias 
em quadrinhos que retratam os super-heróis, produzindo grandes blockbusters como o filme 
Vingadores (2012, Joss Whedon), que arrecadou mais 1,5 bilhão de dólares (IMDB, 2017), e Batman: 
o cavaleiro das trevas ressurge (2012, Christopher Nolan), que ultrapassou 1 bilhão de dólares em 
bilheteria (IMDB, 2017). Além do cinema, histórias dos quadrinhos já foram adaptadas para a 
televisão, como nas séries Flash (2014) e Super Girl (2015). 

Criado por Joe Shuster e Jerry Siegel, Superman foi o primeiro super-herói a aparecer nas 
histórias em quadrinhos, em 1938. Desde então, já foi adaptado para o cinema, televisão e jogos 
eletrônicos, sendo um dos personagens mais conhecidos da cultura pop. Uma das principais 
personagens de suas histórias é a jornalista Lois Lane, que fez sua primeira aparição juntamente com 
o herói na Action Comics #1.  

De acordo com Alexandre (2001), no final do século XX, a mídia se transformou numa 
ferramenta importante para a coesão social, justamente porque é a responsável por lidar com a 
disseminação das representações sociais “que fundamentam a própria compreensão que os grupos 
sociais têm de si mesmos e dos outros, isto é, a visão social e a autoimagem” (ALEXANDRE, 2001, 
p. 116). 

                                                
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Graduanda em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: victoria.sev.fer@gmail.com  
3 Professor orientador. Doutor em Comunicação e Linguagens (PPGCOM/UTP), docente da Universidade do Vale do 
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 Dentro desse contexto, o trabalho se propõe a analisar a personagem Lois Lane sob o ponto 
de vista da representação social em diferentes produtos de mídia contemporâneos (quadrinhos, 
televisão e cinema). 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
 

As representações sociais vêm da necessidade de nos relacionarmos com aquilo que nos 
cerca, de identificar e de resolver problemas. Elas são formadas socialmente e são compartilhadas 
pelas pessoas (JODELET, 1993). 

Falar sobre representação social é falar sobre o conhecimento produzido no senso comum, 
compartilhado e articulado. Já a teoria das representações sociais é o modelo teórico, científico que 
busca explicar esse conhecimento. Essas teorias têm origem nas práticas grupais cujas funções são 
dar sentido à realidade, produzir identidade e orientar as condutas (SANTOS; ALMEIDA, 2005). 

Para Santos e Almeida (2005), representação social não é a reprodução de um objeto, mas 
sim, sua construção. Ela é feita a partir de informações recebidas, filtradas e organizadas de modo 
que se possa compreender esse sujeito. É um processo determinado pelas condições sociais em que 
foi produzido e transmitido. São três as dimensões das representações sociais: a atitude - opinião em 
relação ao objeto; a informação - quantidade e qualidade de conhecimento sobre ele; e o campo da 
representação - a organização das duas dimensões anteriores. 

Para as autoras, a construção dessas representações se dá por meio de dois processos. O 
primeiro é a objetivação, quando o desconhecido se torna familiar. Para isso são três os movimentos: 

1)   Seleção e descontextualização: com base em valores culturais, religiosos e de experiências 
anteriores. São selecionados apenas alguns aspectos do objeto e eles são retirados do contexto 
em que surgiram; 

2)   Formação do núcleo figurativo: essas informações e conceitos passam a tomar forma no 
imaginário; 

3)   Naturalização dos elementos: o que foi construído socialmente nos movimentos anteriores 
passa a ter valor de realidade e aquilo que sair desses contornos se torna uma aberração. 

 O segundo processo que envolve as representações sociais é a ancoragem. Quando o objeto 
ganha uma significação, ele é comparado a categorias preexistentes e então encaixado em uma delas. 
É o ato de atribuir nomes e valores às coisas. Isso implica: 

1)   Atribuição de sentido: atribuem-se valores e sentidos a algo a partir de experiências anteriores, 
relacionando o objeto a esses conhecimentos prévios. 

2)   Instrumentalização do saber: dá-se valor funcional para a representação, ela se torna um meio 
para compreender o mundo e a sociedade. 

3)   Enraizamento no sistema de pensamento: a representação do objeto se inscreve no conjunto 
preexistente de representações, passando a ser parte do sistema que vai classificar novas 
representações. (SANTOS, ALMEIDA, 2005).  

 Nesse contexto, os meios de comunicação ocupam um lugar privilegiado na formação desse cenário, 
trazem para a materialidade a produção simbólica de uma sociedade e da forma concreta das 
representações sociais na vida social (PAVARINO, 2003).  

Segundo Kellner (2001), por dominarem o tempo de lazer da sociedade, as diferentes frentes 
de mídia são fornecedoras de material para a formação da identidade do indivíduo e da sociedade, 
dando os parâmetros do que é aceitável ou não. O autor também defende que cada indivíduo se 
apropria das mensagens emitidas de uma maneira diferente, reforçam os significados dominantes ou 
os rejeita. 
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2.2 PERSONAGEM 
 
  Para Comparato, a personagem é uma dessas formas de representação social e, apesar de não 
serem reais, elas devem passar verossimilhança e veracidade. A personagem é como um ser que 
sempre expõe sua verdade para o público. “Qualquer ‘coisa’ que seja humanizada ou que expresse o 
‘desenho’ do humano em sua composição durante a ação” (2009, p. 68). 
 Segundo Brait (1985), as personagens são seres de papel e tinta, puramente linguísticas, que 
representam pessoas nas diferentes modalidades de ficção. E para compreender sua natureza, é 
preciso entender a construção textual do autor. Para ela, a função do escritor não é reproduzir o que 
acontece, mas sim, aquilo que poderia acontecer, assim a personagem é um conjunto de fragmentos 
de um cenário em que o autor cria por meio de recursos narrativos. “Se o espectador quiser julgar o 
filme através dos dados plausíveis que a realidade exterior ao texto oferece, terá de admitir a falta 
total de veracidade, julgando-o inteiramente absurdo” (BRAIT, 1985, p.33). 

Comparato divide em três, os fatores que devem ser considerados na composição da 
personagem: físico, social e psicológico. O primeiro descreve os atributos físicos da personagem, o 
segundo contextualiza a situação em que a personagem se encontra, profissão, família, classe social, 
e o último diz sobre suas características psicológicas, sua percepção, ambições e anseios. “A 
correspondência entre intelecto e emoções é o que dá identidade à personagem” (COMPARATO, 
2009, p.130). 

Segundo Comparato, uma boa personagem deve tentar conquistar algo ou terminar uma ação 
no decorrer da narrativa, portanto sua atitude deve mudar no decorrer da trama. A história e a 
personagem devem se desenvolver harmoniosamente, um deve se adequar ao outro. Por se tratar de 
um desenho humano, as personagens pensam e sentem, na dramaturgia isso se traduz nas falas: “Cada 
vez que a personagem pensa, ela fala”. Incapaz de esconder as próprias emoções, os sentimentos das 
personagens sempre são expostos por meio de suas ações concretas. (2009, p.124) 

Para o autor, as personagens devem ter em sua composição os valores considerados universais 
e pessoais que terão significado apenas para aquele personagem. O que varia é a proporção utilizada. 
Comparato também diferencia as personagens planas - unidimensionais, previsíveis e estereotipadas 
- e as redondas - mais profundas e complexas. 

   
2.3 LINGUAGEM DOS PRODUTOS DE MÍDIA 
 
2.3.1 Histórias em quadrinhos 
 

Segundo Silva (2002), desde o princípio, as histórias em quadrinhos se posicionaram no 
mercado de uma forma ambígua. Se por um lado elas se integram perfeitamente na lógica econômica, 
por outro, seus conteúdos muitas vezes são considerados ameaças à moral de sua época. Campanhas 
foram levantadas para que elas fossem controladas por algum mecanismo de censura.  Uma das 
principais características das histórias em quadrinhos é a sua relação com o público. 

As histórias em quadrinhos surgiram nos jornais populares norte-americanos na forma de 
tirinhas para atrair mais leitores e esse formato ainda pode ser observado hoje em dia. Yellow Kid, de 
Richard F. Outcault, é considerada a primeira história em quadrinho. Ela começou a ser publicada no 
Sunday New York, em 1895. Devido a sua popularidade, o personagem passou a ser utilizado como 
um meio para fazer críticas sociais (SILVA, 2002). 

As revistas em quadrinhos sempre acompanharam a história e tiveram grande apelo durante 
a Segunda Guerra Mundial, quando os super-heróis passaram a lutar contra o nazi-fascismo, 
estimulando o sentimento de patriotismo entre os americanos. Após esse período, as histórias 
passaram a explorar mais o submundo do crime, com vilões cada vez mais inescrupulosos. Como 
resposta a esse movimento, foram publicados os livros The Shadow of violence (1949) e Seduction of 
inocent (1954) que criticavam essa mídia por incitar entre outras coisas, a violência e a 
homossexualidade (SILVA, 2002). 
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A partir disso, a indústria dos quadrinhos passou a adotar um código de ética proibindo 
nudez, exaltação de atributos físicos femininos e desrespeito a autoridades. O novo selo fez com que 
alguns autores passassem a buscar um novo segmento de público, o adulto. Essa busca abriu caminho 
para novos temas e formas estéticas (SILVA, 2002). 

Para Oliveira (2007), a linguagem dos quadrinhos se constitui basicamente de texto e 
imagem, mesclando o verbal e o visual. Segundo a autora (2007), os quadrinhos possuem 
características de linguagem muito próximas do cinema - enquadramento, uso de luz e sombra e 
mudanças de perspectivas. Porém, por se limitar a uma imagem estática em papel, ela utiliza outros 
elementos como as linhas e os balões da fala. Essa estaticidade também altera a sua leitura, já que ao 
contrário do cinema e da televisão, os quadros de ação não são tão fluidos, exigindo mais interação 
do leitor para que a narrativa possa ser compreendida. 

Os recursos de linguagem das HQs vão além dos desenhos e das falas: as cores, os tipos de 
linhas, quadros e balões de fala e até mesmo o tipo da fonte exercem essa função. Na sua composição, 
é possível identificar os mesmos planos utilizados pelo cinema - panorâmico, conjunto, americano, 
médio, primeiro plano e o plano de grande detalhe. Os balões são uma criação própria dos quadrinhos, 
são a principal ferramenta de narração, eles indicam o diálogo e seu formato pode demonstrar os 
sentimentos e intenções dos personagens. As legendas ajudam o autor a direcionar o leitor e a explicar 
alguma mudança de tempo ou cenário, já as onomatopeias indicam os ruídos e ajudam a criar a ideia 
de movimento e ação (OLIVEIRA, 2007). 
 
2.3.2 Seriados de televisão 
 

Moreira (2007) defende que a televisão deve ser vista como um conjunto de produções 
audiovisuais em que a sociedade pode se expressar.  Ela vem sofrendo várias mudanças desde sua 
criação, tanto na modernização de seu suporte tecnológico, quanto em seu significado para a 
sociedade. Originalmente, as únicas formas de produção eram feitas sem cortes, já que não havia a 
possibilidade de edição. Assim, elas eram focadas principalmente em programas de auditório e 
improviso. 

Foi apenas na década de 1950, com a criação do videotape e a possibilidade de edição, que 
surgiram as telenovelas e os filmes passaram a serem exibidos na TV. Com a sua popularização, 
passou a ser considerada um meio de comunicação democrático, se tornando tema das conversas. Nos 
anos de 1970, a informática é introduzida e trouxe novas possibilidades de manipulação da imagem 
e articulação do vídeo. “Essa potencialidade transformou a natureza do vídeo, pois no sistema digital 
o efeito deixa de ser apenas um recurso e se converte na própria mensagem” (MOREIRA, 2007, p. 
2). 

Desse modo, as novas tecnologias influenciaram especialmente a qualidade estética dos 
produtos televisivos. Durante muito tempo, a qualidade da televisão, bem como de outros produtos 
da chamada cultura de massa, foi questionada pelos intelectuais conservadores da época. 

A ficção seriada se consolidou no século passado com os folhetins, sendo reproduzida nos 
rádios e, após, nas telenovelas. Os seriados, tais quais conhecemos hoje, começaram no cinema no 
ano de 1913. Como as salas eram desconfortáveis, adotou-se a prática de passar o filme em partes. 
Os roteiros eram escritos no improviso, acarretando vários problemas de continuidade. Na televisão 
isso resultou em três formas de narrativas seriadas diferentes: a telenovela, em que uma narrativa 
acontece ao longo de vários capítulos; o seriado, em que cada episódio é autônomo (tem começo, 
meio e fim); e o terceiro tipo, em que se preserva apenas a atmosfera geral da narrativa. Moreira 
(2007) define as séries como um conjunto de elementos invariantes e variáveis, criando uma estética 
de repetições.  

Para Figueiredo (2016), os seriados são marcados pela presença de diversas linhas narrativas 
de igual importância. Isso permite que o programa se estenda por mais tempo, podendo durar décadas. 
Por causa de sua duração indeterminada, sua narrativa é bastante flexível, não tendo um final 
estabelecido. Para manter o interesse do espectador, a televisão utiliza de estratégias narrativas como 
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a reviravolta, ganchos e suspense. Em alguns casos, no começo do episódio, é feita uma recapitulação 
dos acontecimentos anteriores para que alguém que tenha perdido o último capítulo ou um espectador 
casual possam acompanhar a história. 

Os episódios geralmente têm 30 ou 60 minutos de duração e sua estrutura pode ser serial - 
as narrativas são desenvolvidas ao longo dos capítulos, exigindo comprometimento do espectador - e 
as procedurais - em cada episódio os personagens precisam resolver um problema diferente. Ainda 
existem aquelas que misturam os dois tipos, tendo uma história semanal e uma que se desenvolve aos 
poucos (FIGUEIREDO, 2016). 
 
2.3.3 Cinema 
 

Segundo Carrière (2006), em seus primórdios, o cinema seguia o modelo do teatro. A câmera 
era estática, a ação se passava em uma sequência ininterrupta e tudo era facilmente compreendido 
pelo público. Os intelectuais da época julgaram o cinema como inferior, já que seguia a mesma 
linguagem do teatro, mas não havia nem cores, nem som. 

Para o autor, foi apenas quando surgiu a ideia da edição que o cinema passou a ter uma 
linguagem autêntica. Atualmente, é possível interpretar essa sobreposição de imagens 
instintivamente, sem nem ao menos raciocinar sobre isso, o que, naquela época era impensável. 
Durante as sessões, havia um explicador, alguém que narrava o que estava acontecendo, interpretando 
as emoções e reações das personagens para a audiência. 

A invenção do cinema, da captura do movimento, já foi uma grande inovação. Porém, com 
a possibilidade de criar perspectiva e ponto de vista, houve uma revolução na mídia. O tipo de 
enquadramento, o plano e até mesmo o tipo de iluminação utilizado pelo diretor modificaria o sentido 
da cena completamente. Além disso, a montagem permitia que a narrativa pudesse sair da “realidade” 
e entrar na mente dos personagens, suas lembranças e sonhos. (CARRIÈRE, 2006). 

A esta altura, sem dúvida alguma, já existia uma linguagem verdadeiramente nova, tanto 
assim que os efeitos específicos que ela utilizava logo se tornaram sinais de convenção 
internacional, uma espécie de código planetário. A linguagem era manipulada de maneiras 
diferentes, conforme se quisesse sugerir um sonho (neste caso, em primeiro lugar, os olhos 
do personagem se fechavam), uma lembrança ou o ímpeto de agir. O rosto e, particularmente, 
os olhos do ator projetavam e recebiam sinais que organizavam a narrativa e criavam 
sentimentos. As imagens falavam através do olhar. (CARRIÈRE, 2006, p. 20) 

 
Para Carrière (2006), com o tempo essa linguagem foi evoluindo, juntamente com os 

avanços tecnológicos. Tudo isso é um processo cíclico, em que cineastas assistem aos filmes uns dos 
outros e aprendem suas técnicas. Bazin (1991) reconhece duas grandes tendências do cinema entre os 
anos de 1920 e os de 1940: os diretores que acreditam na imagem e os que acreditam na realidade. 

O autor entende a imagem como aquilo que a representação acrescenta ao representado. Ele 
separa isso em dois grandes grupos: a plástica - os componentes da cena, tais como figurino, cenário, 
iluminação e enquadramento - e a montagem - organização das imagens. Essa última, o autor ainda 
distingue em três procedimentos diferentes: montagem paralela – em que é possível enxergar duas 
ações que ocorrem simultaneamente em espaços diferentes; montagem acelerada - que dá a impressão 
de velocidade sem utilizar imagens reais do fato, por meio de planos curtos; e montagem de atrações 
-que serve para reforçar o sentido da imagem, através da comparação e da metáfora (BAZIN, 1991). 

Segundo Bazin (1991), os diretores que acreditavam que o cinema servia apenas para retratar 
uma realidade utilizavam planos longos, sem que a montagem desempenhasse algum papel decisivo. 
Ela servia apenas para eliminar o que não era considerado necessário. E os elementos plásticos eram 
utilizados para mostrar a estrutura e as relações preexistentes que fazem parte do drama. Para esses 
diretores, a imagem não valia pelo que acrescentava, mas sim pelo que revelava da realidade, 
justamente por isso. A falta de áudio no cinema se constituía de uma deficiência, já que lhe faltava 
um dos elementos da realidade. 
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Ainda, de acordo com o autor, após a consolidação do áudio no cinema em 1930, Hollywood 
se consagrou com o sucesso dos filmes de gênero. A França também se destacou nesse período com 
o chamado realismo noir ou realismo poético. As produções nos dois países no período pré-guerra 
mostram bastante a maturidade e o equilíbrio alcançados pelo cinema falado. Isso se deu 
primeiramente devido aos gêneros cinematográficos que contavam com regras bastante elaboradas e 
eram capazes de agradar um público maior. E, em segundo lugar, pelo estilo de fotografia e 
decupagem em harmonia com o tema, dando ao cinema as formas de uma arte clássica. Já no período 
da Segunda Guerra Mundial a grande revolução se deu nos temas abordados. Não era uma questão 
de como dizer e sim de o que dizer (BAZIN, 1991). 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE 
 

A pesquisa se classifica como descritiva, de abordagem qualitativa. A fim de analisar as 
adaptações mais recentes da personagem Lois Laine, fazem parte da amostra, apenas materiais 
produzidos nos últimos sete anos: o episódio Shield (2010) da décima temporada de Smallville: as 
aventuras do SuperBoy, a revista Superman #41 (2013) e o filme Batman vs Superman: a origem da 
justiça (2016). Essa amostra foi escolhida por apresentar uma forte participação da personagem, 
permitindo que a análise pudesse ser aplicada, e se deu de forma não probabilística por julgamento. 

Nas três obras escolhidas, a personagem Lois Lane tem uma participação expressiva. Nos 
momentos analisados a personagem “protagoniza” a cena, tendo diálogos longos e algumas falas 
marcantes que mostram seu caráter, que desde sua criação, tem um interesse amoroso pelo herói, 
Superman. Ela é considerada uma jornalista respeitada em Metrópolis, mesmo antes de seu 
envolvimento com o herói; filha do influente general Sam Lane e órfã de mãe. Por causa da profissão 
do pai passou a infância e a adolescência se mudando. A falta da mãe e a ausência do pai fizeram 
com que ela praticamente criasse a irmã, Lucy Lane. 

Como jornalista, seu trabalho passou a ser relacionado ao Superman após ele a salvar de um 
acidente de avião. Pela sua proximidade com o evento, foi ela quem fez a cobertura e então batizou 
o herói como Superman, o que lhe conferiu ainda mais importância como profissional.  

Uma das principais funções de Lois Lane é humanizar o herói, lembrando os valores que ele 
aprendeu com os pais adotivos e mostrando o lado bom da humanidade, dando a ele motivos para 
continuar a salvar o mundo e ajudar as pessoas. Mas, apesar de sua importância, a personagem passou 
por momentos bastantes ruins ao longo de sua história, como nas ocasiões em que apanhou de 
Superman entre as décadas de 1950 e de 1970. Ela é retratada como uma mulher bonita, com cabelos 
pretos, cujo comprimento muda conforme a moda da época, magra e de altura média.  
 
3.1 ANÁLISE DO EPISÓDIO DO SERIADO DE TELEVISÃO 
 
 Lois viaja para o Egito, o Planeta Diário contrata uma nova repórter, Cat Grant, para assumir 
seu lugar. "Pistoleiro" recebe como missão matar Cat, porém, depois de salvá-la, Clark descobre que 
seu nome também está na lista. Carter Hall vai até o Egito a pedido do Superman para manter o olho 
em Lois. Oliver descobre que Chloe está viva e apagou todos os seus registros civis. Ao sofrer com 
sua ausência, ele decide revelar ao mundo que é o Arqueiro Verde. 
 A primeira cena mostra Lois conversando com Carter sobre seu relacionamento com Clark. 
Ela conta sobre sua preocupação em ser mais um fardo para o Superman carregar e que ele ainda não 
sabe que ela descobriu sobre seus poderes e, para ajudá-la, Carter conta uma história de amor e lhe 
entrega um diário. Perdido em seus pensamentos, ele tenta beijar Lois e ela lhe dá um tapa na cara e 
sai de cena. 
 Na segunda cena, Carter aparece se desculpando com Lois por seu comportamento, ela o 
perdoa e conta que leu o diário que ele lhe entregou e descobriu que a história que ele havia contado 
antes era a história dele e de sua esposa. Novamente eles conversam sobre o relacionamento de Lois 
e Clark e ele a aconselha a voltar com ele e seguir seu “destino”. 
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 A série é, conforme a classificação de Figueiredo (2016), do tipo serial. O episódio tem 40 
minutos de duração e no começo houve uma recapitulação dos acontecimentos anteriores e termina 
sem nenhum gancho muito dramático.  

 
FIGURA 1: FRAMES DAS CENAS ANALISADAS DO SERIADO DE TELEVISÃO 
FONTE: RECORTE DOS AUTORES. 
  

Nas três dimensões da personagem, conforma Comparato (2009), os traços físicos 
permanecem praticamente os mesmos: bonita, branca, cabelo preto, magra, porém desta vez mais alta 
e com olhos castanhos. Ela é inteligente, já que descobriu sozinha a identidade do Superman e a 
verdadeira história de Carter Hall. Também aparenta ser mais bem-humorada do que nas outras 
versões. 

Lois Lane é muito mais dependente de seu relacionamento com Clark nesta adaptação, 
constantemente se questionando sobre o assunto e temendo não estar a sua altura ou se tornar um 
“fardo” a mais para o herói. 

Assim como na história em quadrinhos, não é possível perceber a evolução da personagem 
durante o episódio. Entretanto, pode-se ver que dentro do contexto da série este capítulo é de extrema 
importância para o arco da personagem e do protagonista Superman, já que a conversa que Lois teve 
com Carter é um fator decisivo na decisão dela de voltar para Metrópolis. 
 
3.2 ANÁLISE DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
 
 A edição 41, da HQ do Superman, durante os Novos 524, Truth (2013), abre o arco em que a 
identidade secreta do herói é revelada para o mundo. A história começa quando Clark Kent 
(Superman) recebe uma dica anônima sobre um caso de contrabando de armas. Ele e o fotógrafo 
Jimmy Olsen seguem para o local indicado pela fonte. Eles são descobertos e para evitar um desastre 
maior Superman, explode o local 
 O momento escolhido para a análise mostra Jimmy e Clark de volta à redação conversando 
sobre o ocorrido quando Lois chega para trabalhar na cobertura da explosão. Ela vê que os dois 
estavam no local durante o acontecimento e ao observar as fotos, reconhece o contrabandista como 
sendo o senador, cuja campanha, estava encarregada de cobrir. Ela sugere que os dois deveriam 
trabalhar na matéria juntos 

 
FIGURA 2: TRECHOS DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS  
FONTE: RECORTE DOS AUTORES, EDIÇÃO 41, P. 13 E 14. 
 

                                                
4  Nome dado a linha de quadrinhos lançada em 2011 pela DC Comics em que a cronologia foi zerada novamente 
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 Durante a leitura podem ser observadas as características mencionadas por Oliveira (2007), 
entre elas a presença de elementos narrativos oriundos do cinema, tais como o plano de detalhe, 
mostrando ao leitor elementos importantes para a história, como a foto do senador/contrabandista. Os 
quadros não seguem um tamanho padrão, acrescentando um aspecto mais dinâmico à história.  

Conforme as três dimensões de Comparato (2009), a partir da fala constatam-se alguns 
aspectos da primeira dimensão, o aspecto psicológico de Lois Lane. Ela é inteligente e perspicaz, já 
que é ela quem descobre a identidade do traficante. Outra característica é sua integridade e senso de 
justiça. Sua indignação se mostra especialmente na fala "Essas pessoas… Não sei como conseguem 
dormir a noite, com todos esses segredos para esconder". Ela é determinada e independente, tomando 
a frente do assunto e agindo antes mesmo que o próprio Superman.  

A segunda dimensão, as características físicas, segue o modelo de quando ela foi criada: 
bonita, com a pele branca, cabelo preto e olhos claros, é magra ao se comparar com a estatura de 
outros personagens, parece ser mediana. E, por meio de algumas peças do seu vestuário, 
especialmente as joias, pode-se também concluir que na dimensão social ela é bem-sucedida e com 
uma vida financeira estável. Outros aspectos neste sentido como sua família não foram apresentados. 
 A personagem é uma mulher forte, cujo desejo de contar a verdade e fazer justiça faz com que 
seu trabalho se sobreponha a motivações pessoais, como o romance. Porém, por causa da curta 
duração dessa história, já que as histórias em quadrinhos assim como as séries televisivas podem se 
desenvolver em vários capítulos, não é possível perceber desenvolvimento da personagem, não existe 
um arco dramático específico para ela. Lois apenas acompanha a trama sobre Superman. Isso se 
caracteriza, segundo Comparato (2009), como um componente dramático, alguém cuja função na 
trama é explicar ou solucionar um problema.  
 
3.3 ANÁLISE DO FILME 
 
 O filme Batman vs Superman conta o que aconteceu após a destruição de Metrópolis em 
Homem de Aço (2013, Zack Snyder), mostrando ao mesmo tempo o confronto entre os dois heróis e 
o confronto entre aqueles que apoiam o Superman e que o consideram perigoso. Nesse filme, Lois 
Lane já conhece a identidade secreta do herói e tem um relacionamento amoroso com ele. 

Uma das cenas analisadas mostra a jornalista Lois Lane em uma entrevista com o general de 
um grupo rebelde em algum país africano. Logo no início da cena a personagem enfrenta problemas 
com os rebeldes que não querem ser fotografados. A entrevista não dura muito tempo já que o 
fotográfo enviado para trabalhar com ela, Jimmy Olsen, era na verdade um agente da CIA. 

A segunda cena analisada retrata uma reunião de pauta no Planeta Diário. Clark Kent pede 
para cobrir a onda de assassinatos nos presídios em Gotham, porém, seu editor Perry, nega a pauta e 
o manda cobrir um jogo local. Lois Lane chega e pede para ir para Washington investigar o tiroteio 
que aconteceu ao final da sua entrevista com um general rebelde. 

 

 
FIGURA 3: FRAMES DAS CENAS DO FILME ANALISADO (2016) 
FONTE: RECORTE DOS AUTORES. 

 
 O uso dos recursos cinematográficos descritos por Bazin (1991), como os recursos práticos 
das cenas (figurinos, maquiagem e outros acessórios) enquadramentos, planos e a montagem dão as 
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duas cenas um sentido lógico. Especialmente a montagem, que deu as cenas organização e 
dinamismo, principalmente nas longas sequências de ação, permitindo compreender o que acontecia 
em ambientes e pontos de vista diferentes.  
 As cenas analisadas mostram algumas das características das três dimensões descritas por 
Comparato (2009). Em ambas é possível observar que ela é uma jornalista de grande valor para o 
veículo que trabalha, já que ela é a enviada para a entrevista com o general e tem autonomia para 
decidir suas pautas. 
 Segundo a classificação de Comparato (2009), Lois é uma personagem secundária ou 
coadjuvante, já que seu desenvolvimento está diretamente ligado ao do personagem principal. Ela 
novamente é apresentada como alguém inteligente e perspicaz, sendo ela a primeira a descobrir os 
planos de Lex Luthor. É independente e determinada a mostrar os fatos, estando disposta a colocar a 
própria vida em risco para isto.  

Outra característica psicológica da personagem é sua preocupação com a opinião pública 
sobre o Superman, o ajudando a lidar com as críticas duras que ele recebeu ao longo da narrativa. É 
essa preocupação aliada com sua vontade de revelar a verdade que a motivam durante a história para 
descobrir o que aconteceu na África. Ela é confiante e de personalidade forte, podendo agir de forma 
arrogante às vezes.  

Nessa mídia, Lois tem cabelo ruivo, porém os outros traços físicos, olhos azuis, magra e 
estatura mediana, permanecem os mesmos. A personagem é uma mulher bem-sucedida 
profissionalmente, que mesmo estando em um relacionamento com Superman não depende dele para 
tomar decisões e fazer o que acha certo. 
 
3.4 RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES 
 
Para melhor visualização inseriu-se os dados da análise no quadro de resultados a seguir: 

 Características Físicas Características 
Psicológicas 

Características Sociais 

História em quadrinhos 

 

•   Olhos azuis; 
•   Cabelo preto; 
•   Magra; 
•   Estatura média; 
•   Branca. 

•   Inteligente; 
•   Perspicaz; 
•   Íntegra; 
•   Justa; 
•   Determinada; 
•   Independente. 

•   Jornalista; 
•   Financeiramente  

estável; 
•   Família não é 

mencionada. 

Filme 

 

•   Olhos azuis; 
•   Cabelo ruivo; 
•   Magra; 
•   Estatura média; 
•   Branca. 

•   Inteligente; 
•   Perspicaz; 
•   Independente; 
•   Determinada; 
•   Confiante; 
•   personalidade 

forte; 
•   Arrogante. 

•   Jornalista;  
•   Financeiramente 

estável; 
•   Família não é 

mencionada. 
 

Série 

 

•   Olhos 
castanhos; 

•   Cabelo preto; 
•   Magra; 
•   Alta; 
•   Branca. 

•   Inteligente; 
•   Bem-humorada; 
•   Responsável. 

 

•   Jornalista; 
•   Financeiramente 

estável; 
•   Família não é 

mencionada. 
 

QUADRO 1: RESUMO DA ANÁLISE. 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES (2017). 
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 A partir da observação do quadro, é possível observar que a maior parte das características da 
personagem são as mesmas. Na dimensão social os três produtos apresentam os mesmos aspectos. A 
profissão e a situação financeira dela são iguais e a família não é mencionada nenhuma vez. As 
características psicológicas também se repetem, a inteligência está presente em todas as adaptações. 
Os traços físicos também são semelhantes. A maior divergência é a cor do cabelo da personagem no 
filme. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa teve como objetivo analisar a personagem Lois Lane sob o ponto de vista da 
representação social em diferentes produtos de mídia (quadrinhos, séries de televisão e filmes), 
identificando suas características em cada um dos produtos. Para cumprir esses objetivos foram 
utilizados os conceitos de representação social e as três dimensões que constituem uma personagem. 

Como resultado da pesquisa foi constatado que a personagem mudou ao longo do tempo, 
acompanhando as demandas sociais. Lois Lane é uma personagem de personalidade forte, decidida e 
independente. É uma mulher que obteve sucesso em sua carreira e valoriza isso. Mas, apesar dessas 
mudanças, algumas de suas principais características continuam as mesmas, como seus traços físicos, 
inteligência e forte senso de justiça. 

Com o crescimento da popularidade das histórias sobre super-heróis, também cresce a 
importância deste tipo de pesquisa. Estudar as representações apresentadas nesse tipo de história pode 
ser um meio de reduzir o uso de estereótipos na mídia. Para pesquisas futuras a sugestão é analisar 
outras personagens jornalistas oriundas dos quadrinhos e que agora são adaptadas para outros 
produtos de mídia como Iris West, de Flash e Cat Grant que participa de histórias do Superman e da 
Supergirl. 
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DIMENSÕES PARA EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS NO ENSINO DE 

CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA: ANÁLISE COMPARATIVA DOS ETHOS DAS IES PÚBLICAS 
E PRIVADAS1 
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RESUMO 
  
Analisar as relações institucionalizadas e as práticas do ensino de criação publicitária se faz 

necessário para entendermos a formação do sujeito criativo. Com esse objetivo, o presente texto 
procura se aproximar das tensões de descentramento do ensino de Martín-Barbero (2014) para 
compreender a dinâmica do processo de ensino de criação publicitária nas universidades, e identificar 
propostas inovadoras que impulsionam o desenvolvimento da criatividade estudantil. Por meio da 
coleta de dados nos papers dos trabalhos premiados pelo Expocom Nacional - Exposição de Pesquisa 
Experimental em Comunicação - na categoria Publicidade e Propaganda, dos últimos três anos (2014, 
2015 e 2016), foi possível mapear diferenças entre as práticas docentes nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) públicas e privadas. Assim, essa investigação possui um eixo comparativo entre as 
IES públicas e privadas, a fim de diagnosticar dimensões para experiências significativas no ensino 
de criação publicitária que refletem os dois ethos (CASAQUI, 2004) que caracterizam essas 
instituições - sendo um caracterizado por um perfil de estudo mais científico e humanista, e outro de 
caráter mais mercadológico. 

 
Palavras-chave: Ensino; Criação Publicitária; Instituições. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A criatividade, no campo publicitário, ocupa um lugar de destaque e tende a ser colocada como 

essência na atividade. Ela é a protagonista de narrativas publicitárias e peças produzidas, mas perde 
sua força e relevância quando adentra o meio acadêmico. “Podemos afirmar que nossas faculdades 
são, no geral, pouco ou nada criativas” (CASTANHO, 2000, p. 77).  Concentrando os olhares nas 
disciplinas de criação publicitária - área que carrega uma vinculação direta à produção artística da 
publicidade, nem sempre encontramos práticas de ensino que estimulem o crescimento da produção 
criativa discente. 

Com isso, torna-se relevante investigar como a inovação no ensino pode ser aplicada, dentro de 
um contexto de institucionalização acadêmica, para se alcançar a formação de um publicitário criativo 
e crítico, que se distancia do sujeito formado exclusivamente para o mundo do trabalho tecnicista da 
profissão. Dessa forma, a dinâmica da sala de aula, que carrega especificidades subjetivas, apresenta 
complexidades que permeiam as interações (MARTÍN- BARBERO, 2014) entre discentes e 
docentes, como também a influência do contexto sociocultural em que estão inseridos durante o 
processo educacional. Logo, o esforço de realizar um diagnóstico a respeito do ensino de publicidade, 
considerando seus aspectos ímpares, se torna uma discussão contemporânea. 

No contexto de investigação, para o desenvolvimento deste artigo, partiu-se do pressuposto de 
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que no ensino de Publicidade e Propaganda ainda encontramos um sistema conservador, com 
metodologias que limitam suas práticas a lugares institucionalizados (BERGER, LUCKMANN, 
2008), e constante formalismo acadêmico das atividades nas universidades, principalmente nas 
públicas. Sendo assim, a análise de oportunidades que destoam desse cenário estagnado vai ao 
encontro de práticas que proporcionam a valorização da posição do estudante, como participante ativo 
no seu processo de construção de conhecimento, e a consolidação da sala de aula como espaço livre 
para experimentação e desenvolvimento da criatividade através da ludicidade (WINICOTT, 1975). 

O presente texto apresenta um recorte da pesquisa longitudinal intitulada “Práticas de Ensino 
de Criação Publicitária4”, desenvolvida por meio do Grupo de Pesquisa “Ensino Superior de 
Publicidade e Propaganda” (apoiada pelo MCTI/CNPq), que apresenta a sala de aula como objeto 
principal de observação. Podemos classificar nossa pesquisa como teórico-empírica, já que se apoia 
em um referencial teórico que nos respalda para uma análise a respeito das práticas de ensino 
significativas, que fomentam a produção criativa em sala de aula. Assim, por intermédio do 
levantamento de informações em papers dos trabalhos premiados no Expocom Nacional - Exposição 
de Pesquisa Experimental em Comunicação - na categoria de Publicidade e Propaganda, dos últimos 
três anos (2014, 2015 e 2016) - tem-se um mapeamento de práticas inovadoras e disruptivas das 
instituições de ensino, que se apresenta como objeto empírico para a pesquisa. 

A partir desse conjunto de dados foi possível diagnosticar diferenças entre as práticas docentes 
nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. Colocando tal segmentação em pauta, 
este artigo pretende analisar as experiências significativas no ensino de criação, que traduzem os dois 
ethos - conceito explorado na publicidade por CASAQUI, 2004 - que se dão a partir de uma 
formulação imaginária coletiva - que caracterizam tais instituições, sendo uma com um perfil de 
estudo mais científico e humanista, e outra de caráter que se volta ao âmbito mercadológico de 
maneira mais forte. Neste eixo comparativo, o presente artigo não pretende classificar os perfis das 
instituições como boas ou ruins, mas propõe-se a levantar reflexões acerca da subjetividade do papel 
das instituições durante o processo de ensino de Publicidade e Propaganda, e analisar estratégias de 
ensino que se refletem na formação do publicitário. 

Concentrar olhares sobre a temática do ensino de publicidade se faz importante para buscar 
entender a subjetividade da formação do profissional. Acreditamos que há um crescimento de 
pesquisas científicas nessa esfera, mas que ainda não supre a carência de estudos sobre a publicidade. 
Sendo assim, a imersão dessa pesquisa acadêmica, que abrange a pesquisa teórica- empírica, pautada 
também por discussões que se deram entre professor orientador e alunos de Iniciação Científica 
participantes do grupo de pesquisa, resulta em um trabalho que se faz pensar sobre a formação do 
sujeito publicitário. Logo, acreditamos no seu potencial como referencial específico para a área de 
criação publicitária. A problematização da dinâmica educacional contribui para os envolvidos com a 
temática, pois o ato da leitura, somado à experiência adquirida, provoca reflexão e consequente 
autoavaliação sobre as próprias práticas, podendo ecoar na conduta do professor, como disseminador 
do conhecimento; no estudante, como protagonista do seu próprio saber e desenvolvimento; e por 
fim, do publicitário inserido no mercado de trabalho, que não restringe sua formação a um caráter 
tecnicista, transpondo sua criatividade e criticidade a sua carreira profissional - estreitando relações 
entre academia e mercado. 

Como dito anteriormente, a complexidade e subjetividade do processo de ensino de publicidade 
requer constante reflexão e atualização, considerando seus aspectos ímpares. Entretanto, vale dizer 
que este artigo não propõe uma mudança radical aos modelos educacionais existentes, mas um 
incentivo à busca de práticas disruptivas e inovadoras que corroboram para o processo de formação 
do publicitário criativo, crítico e cidadão. Dessa forma, revisar condições de aprendizagem e buscar 
um modo de aprimorá-las pode ser um passo inicial nessa busca por inovação. 
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2. O DESCENTRAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO 
 
Jesús Martín-Barbero, em sua obra A comunicação na educação (2014) aproxima-se das 

questões de reconfigurações das práticas de sala de aula. Partindo da perspectiva de descentramento, 
o autor indica a existência de três dimensões significativas que devem ser contempladas pela 
educação: a relação com a cultura histórica, a capacitação dos alunos para o mercado de trabalho, e a 
formação humana de cidadãos. Esse conceito de descentramento do saber representa um conjunto de 
processos que reorganiza o cenário educacional, e tem relação, não de forma exclusiva, com a diluição 
da relevância da figura do livro no processo de ensino-aprendizagem. Tal fato se dá a partir do 
surgimento de novas tecnologias e massificação da veiculação de textos em aparelhos eletrônicos, 
que superam a eficiência do impresso, pois as informações não se restringem a um material físico. 
Todavia, esse contexto de mudanças históricas e metodológicas das práticas em sala de aula não 
implica no fim da bibliografia impressa, e nem mesmo no modelo educacional vigente, mas 
representa um cenário que enfrenta mudanças radicais e de complexa articulação entre aquilo que 
representa a inovação e institucionalização. 

O déficit de conversação e transmissão da herança cultural entre gerações caracteriza o atual 
vínculo entre educação e cultura, que não trabalha a potencialidade essencial dos meios tecnológicos 
em sua dimensão comunicacional de difusão cultural. Nesse sentido, o uso de tais aparatos, durante 
o processo educacional, se faz útil para a formação de um sujeito atuante que conhece e entende, de 
forma abrangente, o contexto social em que está inserido. A possibilidade de apropriação de 
conhecimento através dos meios de comunicação, que se dá a partir da reorganização do processo de 
ensino, traz novos fluxos de informações e de redes de intercâmbio criativo. Indo de encontro a esse 
movimento de hibridização cultural por meio da tecnologia, as instituições de ensino apresentam-se 
estagnadas. Seguindo nessa esteira de pensamento, Martín-Barbero (2014) reflete sobre o 
descompasso entre a educação e as novas tecnologias, que pode ocasionar falta de compreensão por 
parte dos docentes, em relação à realidade de superexposição à tecnologia que os discentes vivem. 
Nesta conjuntura complexa da relação da educação com os dispositivos tecnológicos, o 
aproveitamento do novo fluxo de informações, não restrito ao espaço físico da sala de aula, apresenta 
uma série de variáveis, como características subjetivas do docente - que envolvem sua formação e 
modus operandi em sala -, capital financeiro e estrutura das IES. 

No que diz respeito à formação acadêmica de capacidades e destrezas, que proporcionam a 
inserção dos alunos no meio profissional, percebe-se que o mercado de trabalho exerce grande 
interferência nesse processo. De acordo com Figueira Neto (2006), o ensino de publicidade é 
historicamente reduzido a um caráter instrumentalista, caudatário das agências. Segundo o autor, a 
primeira grade curricular já se apoiava nas práticas da área de trabalho do publicitário, e o “foco quase 
único era suprir o mercado com mão de obra especializada” (FIGUEIRA NETO, 2006, p.26). A 
complexidade da relação entre o discurso mercadológico e o pedagógico se problematiza no processo 
educacional, com a responsabilidade atribuída ao docente de ponderar dois polos dicotômicos. 

Seguindo nesse contexto, diversos autores apontam a potencialidade da sala de aula como 
ambiente de experimentação e ludicidade, que se distancia das práticas de espelhamento do mercado 
de trabalho. O pensamento de Winicott (1975) aborda a teoria do brincar criativo, que enuncia a ideia 
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experimentação. 
 

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.61) 
 

No sentido singular da sala de aula, o perfil de espaço livre para criação e experimentação 
esbarra nas práticas institucionalizadas dos processos educacionais. Sobre esse conceito, Berger e 
Luckmann (2008) afirmam que essas práticas se dão a partir de uma característica inerente ao homem 
de tipificar suas ações. Esses hábitos se constituem como uma forma de economia de tempo, para 
atingir uma maior eficiência em suas atividades. No cenário acadêmico, o docente “cria padrões e 
rotinas adaptáveis em diversas outras situações semelhantes, o que facilita seus procedimentos e 
condutas futuras” (PETERMANN, 2011, p.73). Seguindo com o pensamento de Petermann (2011), 
a reprodução constante de condutas específicas em sala de aula estabelece rotinas que fazem dessas 
ações habituais, caracterizando a sala de aula como um lugar de práticas institucionalizadas. 
Entretanto, essa constante repetição metodológica vai de encontro às práticas inovadoras que as aulas 
de Criação Publicitária podem - e devem - trazer, que oxigenam a dinâmica do processo de 
desenvolvimento da criatividade por meio do ensino. 

É nessa relação complexa, entre institucionalização e inovação, que a interação em sala de aula 
se estabelece. Para Bourdieu (1983), esse cenário está repleto de papéis pré-estabelecidos, ditando o 
comportamento que se é esperado de cada indivíduo durante a dinâmica interpessoal. Conforme o 
autor, esses mecanismos identificados como repetitivos no discurso pedagógico caracterizam o 
habitus, que reflete a relação do sujeito com o meio em que está inserido. 

 
As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condições materiais de 
existências 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 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 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) 

 
Em consequência desse fenômeno de consolidação das condutas a partir da institucionalização, 

encontramos salas de aulas de criação publicitária que pendem para um processo de ensino mais 
conservador, e consequente hierarquização da relação de poder que distancia a interação entre 
docentes e discentes. Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem se torna subjetivo ao 
professor, que detém o capital para validar os aspectos que serão levados em consideração nessa 
dinâmica. Para Martín-Barbero (2014, p.26), a “maior carga de injustiça está onde o direito à escola 
é identificado com o direito à palavra e onde esse direito continua sendo desfrutado por poucos. A 
cultura escolar prolonga a cultura do silêncio”. 

A partir desses conceitos, vemos que o silenciamento das individualidades dos discentes 
durante o processo de ensino enfraquece o desenvolvimento destes sujeitos, que deveriam ser 
protagonistas do seu conhecimento, influenciando também na formação destes como cidadãos ativos, 
questionadores e politizados. Na visão de Martín-Barbero (2014), oportunizar aos estudantes espaços 
em que eles possam “se manifestar estimulando práticas de cidadania é o único modo pelo qual uma 
instituição educativa [...] pode reconstruir sua capacidade de socialização” (MARTÍN-BARBERO, 
2014, p.120). Sendo assim, a partir do nosso referencial teórico, em que nos aproximamos das três 
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tensões de descentramento do ensino - que se relacionam com a formação cultural histórica, técnica 
e humananistica, trabalhadas por Martín- Barbero, é possível refletir sobre as pequenas mudanças, 
que se dispõem a romper com o engessamento das práticas institucionalizadas e que podem resultar 
na reconfiguração do profissional formado pela instituição. 

 
 
3. PESQUISA EMPÍRICA 
 
A partir do levantamento de informações sobre práticas institucionalizadas ou inovadoras, 

realizamos um mapeamento e análise dos trabalhos premiados pelo Expocom Nacional - Exposição 
de Pesquisa Experimental em Comunicação, dos últimos três anos (2014, 2015 e 2016). Na categoria 
de Publicidade e Propaganda, analisamos as modalidades: Campanha Promocional (conjunto/série); 
Campanha Publicitária (conjunto/série); Pesquisa Mercadológica (avulso); Jingle (avulso); Spot 
(avulso); Filme publicitário (avulso); Fotografia Publicitária (avulso); Anúncio impresso (avulso); 
Cartaz (avulso); Outdoor (avulso); Publicidade em mídia digital (avulso ou conjunto); Publicidade 
em outros meios (avulso). Em um movimento de desconstrução e investigação do conteúdo desses 
papers – os quais continham sobretudo os: objetivos, justificativas, métodos, técnicas utilizadas e 
descrição do processo ou produto - obtivemos o material, que se apresentou como objeto de estudo 
durante as discussões do grupo de pesquisa já mencionado anteriormente. Dividimos nossa coleta de 
dados em dois grupos, que facilitaram o trabalho da posterior análise, sendo eles: práticas 
institucionalizadas que reproduziam a realidade do campo do mercado de trabalho, com todas as suas 
limitações e vícios; e atividades disruptivas, que valorizavam o capital sociocultural do aluno durante 
o processo criativo. Após a fase de coleta dos dados, em que cada estudante pesquisador aferiu a 
relevância de cada atividade à pesquisa, ocorreram discussões entre professor orientador e estudantes 
da iniciação científica.  Em uma espécie de troca de impressões, foi possível diagnosticar as 
aproximações e diferenças entre as práticas das IES públicas e privadas. 

No que diz respeito à institucionalização de atividades que replicam as condições do mercado 
de trabalho em sala de aula, identificamos na modalidade de Campanha Publicitária do Intercom 
(2014), práticas como a retratada no paper Centro de Educação Infantil Irmã Sheila – CEIIS. Nossas 
crianças também querem sonhar! ” da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). A 
proposta consistia em desenvolver uma “campanha publicitária na disciplina de Projeto Experimental, 
no primeiro semestre de 2013, para um cliente real, a creche Irmã Sheila” (ANSILIERO; AMARAL; 
SOUZA; PASTORE; PAZINI; SANTOS; CORREA; SANTOS; 2014, p. 2). A aplicação da atividade 
se deu a partir das etapas de briefing, pesquisa mercadológica e conversa com o cliente. Com isso, os 
alunos do trabalho em questão dividiram suas funções de maneira estrutural - que se assemelha a 
formação de uma agência de comunicação, com os cargos de atendimento, criação, mídia e produção. 
Torna-se evidente o atravessamento do discurso mercadológico nas práticas didáticas, com a 
predisposição das universidades de repetir “as fórmulas do mercado, procurando formar o profissional 
a sua imagem e semelhança, inclusive em todos os seus vícios” (GOMES, 2007, p. 161). A estrutura 
de formação do grupo limita o potencial dos alunos de experimentarem e desempenharem mais do 
que uma habilidade durante o decorrer da atividade. Essa segmentação vai de encontro ao perfil 
interdisciplinar que se é esperado do profissional de comunicação. Vemos em agências movimentos 
de integração de áreas, com criação de novos setores, que demandam do profissional conhecimentos 
de diferentes campos. Nessa linha de raciocínio, o mercado publicitário, segundo Santos Filho (2017, 
p. 37), exige um profissional completo, que “deve saber negociar, ser inventivo, sensível quanto às 
necessidades do mercado, ser bom redator e planejador”. Sendo assim, a universidade tem um 
potencial muito grande como um espaço estratégico para o desenvolvimento do profissional 
multitarefa, ao mesmo passo que pode oportuniza aos discentes um cenário adequado para o 
aperfeiçoamento de diversas habilidades durante o processo criativo. 

No mesmo sentido de posicionamento mercadológico em sala de aula, localizamos na 
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modalidade Campanha Promocional do Expocom (2014), atividades que restringem a realização do 
trabalho as condições do meio profissional. O paper Lançamento do DVD Duas Gerações – 
Matogrosso & Mathias (ROCHA; OLIVEIRA, 2014) - a partir da Universidade Católica Dom Bosco, 
Campo Grande (MS) - se faz perceptível as condicionantes mercadológicas: enquanto tem como 
objetivo a divulgação de um produto audiovisual da dupla sertaneja Matogrosso & Mathias, também 
há a preocupação com o desenvolvimento do plano estratégico que não se sobreponha ao “contrato 
fechado com a gravadora Som Livre [...] responsável pela colocação do produto no mercado, bem 
como a sua divulgação nas mídias de massa” (ROCHA; OLIVEIRA, 2014, p. 3) além da restrição 
orçamentária para a criação, que conduziu e limitou o processo criativo das peças do planejamento 
da campanha. Diante disso, vemos como o condicionamento mercadológico sobre as práticas em sala 
de aula diminui o potencial de inovação na universidade. Como citado anteriormente em nosso 
referencial teórico, o meio acadêmico, segundo Gomes (2017), se mostra como o cenário perfeito 
para experimentação, já que não carrega algumas pressões, como a sobrecarga de trabalho, os prazos, 
as verbas, e as exigências dos clientes que limitam a criação e execução de ideias criativas. Segundo 
Hansen (2013, p. 10), ao mencionar Machado; Martineli; Pinheiro (2010), o “tempo que tal atitude 
reflexiva exige é incompatível com o ritmo alucinante de trabalho nas agências”. 

No contexto de valorização do capital cultural dos discentes, encontramos o trabalho Roleta 
Russa (DONDONI; LOPES FILHO; HANSEN, 2016), vinculado ao Expocom 2016, na modalidade 
Spot. Para o seu desenvolvimento na disciplina de Redação Publicitária II, do curso de Publicidade e 
Propaganda da Universidade Federal do Paraná (UFPR), os grupos, formados por duplas de alunos, 
ficaram encarregados em decidir a temática social que tivessem mais afinidade para trabalhar durante 
a criação de seus roteiros. Após debates que se apoiaram na bibliografia trabalhada na disciplina, e 
análises de produtos midiáticos, como peças publicitárias e filmes, que se relacionavam com a causa 
social em pauta, o produto final se deu por soluções criativas subjetivas aos alunos. Como já dito por 
Rocha (1995, p. 54), o publicitário deve se mostrar como um bricoleur, “pois o seu saber se faz pela 
apropriação de pedaços pequenos de outros saberes dentro de que tudo é aproveitável”. Sendo assim, 
essa atividade destoa das demais analisadas, por dar um passo significativo para a valorização da 
bagagem de repertório cultural dos alunos. 

Avançando sobre as práticas com propostas inovadoras, encontramos na modalidade Anúncio 
Impresso, do Expocom 2016, o trabalho Representação gráfica do universo do consumo de luxo em 
Hell - Paris 75016 (BRITO; MORAES; OLIVEIRA, 2016), da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), que tem como propósito a criação de uma peça publicitária para ilustrar o conceito retratado 
nos parágrafos iniciais do livro Hell – Paris 75016. Esse exercício criativo propõe um afastamento 
das práticas institucionalizadas, já que faz uso de uma obra literária como mote para a criação. Esse 
movimento inovador caracteriza um cenário que busca se aproximar de um ambiente lúdico - que 
surge como alternativa para a busca de uma metodologia mais ativa. Como citado anteriormente em 
nosso referencial, no contexto da teoria do brincar criativo de Winicott (1975), o pensamento de 
Yanaze (2012, p.61) se aproxima dessa realidade ao afirmar que as “informações, lógicas, 
raciocínios e valores são apropriados de forma mais profunda e significativa quando são assimilados 
de forma prazerosa e condicionada em brincadeira”. Sendo assim, exige-se do meio acadêmico a 
manutenção de uma aura de ludicidade, que proporcione um ambiente descontraído favorável ao 
desenvolvimento da criatividade dos discentes.  

Por fim, se faz válido afirmar que dispensamos o caráter de verdade absoluta das discussões e 
análises postos anteriormente. Nosso diagnóstico pretende contribuir com referencial teórico da área 
- que corrobora para a identificação, observação e reflexão das práticas em sala de aula. Dessa forma, 
não defendemos um abandono absoluto dos mecanismos institucionalizados do ensino, mas 
acreditamos no potencial das pequenas mudanças que incentivam a busca de estratégias inovadoras 
para o processo de ensino de criação publicitária. 
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4. ETHOS DAS IES 
 
 No eixo comparativo entre as práticas de ensino das Instituições de Ensino Superior públicas 

e privadas, percebemos a formação dos ethos que se dão a partir de uma construção imaginária 
coletiva a respeito das universidades. Seguindo o pensamento de Casaqui (2004), que trabalha a noção 
de ethos no campo publicitário, o autor enuncia a essência da constituição do discurso da publicidade, 
colocando no centro da discussão a dinâmica de adaptação da fala de acordo com o público-alvo. A 
partir da corrente de estudo de análise do discurso, esse conceito estabelece as questões que permeiam 
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pesquisar e se informar sobre o que está acontecendo na prática do mundo profissional; pensar a 
respeito; e transformar em conhecimento retornável ao mercado” (HANSEN, 2014, p.37) e também 
à sociedade. 

No que diz respeito a terceira, e última, tensão do ensino, que elucida a questão cultural, essa 
pode ser classificada como subjetiva à sala de aula, independente da instituição de ensino, já que está 
muito ligada ao capital simbólico e sociocultural do docente, ao modo em que este ministra suas aulas 
e compartilha o seu conhecimento de referências e bagagem histórica. Acreditamos que a equação 
formulada por Hansen (2014), propõe o equilíbrio entre o fazer, o pensar e o retorno ao fazer, e se 
mostra como caminho possível para uma aprendizagem significativa. 

O processo de ensino-aprendizagem se apresenta como um desafio complexo, como uma fonte 
inesgotável de pesquisa, e que pede constante atualização. Sendo assim, esse texto busca promover 
uma reflexão a partir da revisão das práticas que se destacam nos dois perfis de instituições de ensino 
colocadas em análise. Almejamos, singelamente, contribuir para a área de criação publicitária, 
provocando reflexões e posteriormente mudanças, mesmo que pequenas, que colaborem à 
aprendizagem significativa, promovendo a valorização da criatividade durante o processo de  ensino  
da profissão. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a peça publicitária Invisible Players, lançada no 
dia 08 de março de 2016 e desenvolvida pela agência de propaganda AFRICA5 para o canal 
ESPN, tendo como missão a divulgação do novo portal do canal, o espnW, para fomentar o 
esporte feminino e o interesse brasileiro a respeito das mulheres no esporte. No texto, através 
de uma explanação sobre o posicionamento do canal frente a questão de gênero e a 
valorização da mulher no esporte, foram utilizados princípios da semiótica greimasiana e da 
análise dos elementos presentes na narrativa, sendo, para isso, elencadas as estratégias 
adotadas pelos enunciadores para garantir a audiência dos espectadores e a intencionada 
adesão ao que foi propalado. Por isso, o artigo promove uma análise da campanha no intuito 
de contribuir para o entendimento de seus objetivos, bem como a produção de sentido do 
comercial e seus possíveis efeitos no público receptor, entendendo que a campanha faz uso de 
eixos de manipulação para surpreender o espectador e causar nele uma reflexão acerca do 
imaginário coletivo quando o assunto é o esporte feminino. 
 
Palavras-chave: ESPN; Invisible Players; Campanha; Narrativa; Feminino. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Primeiro canal de esportes da TV paga brasileira, a história da ESPN no Brasil 
começou em 1989, com a criação do Canal+, que, com investimentos contínuos do Grupo 
Machline, que retransmitia o sinal da ESPN USA por aproximadamente 16 horas diárias. 
Somente seis anos após a primeira transmissão da emissora no Brasil, em 1995, houve a 
criação da ESPN Brasil, dotada de programas destinados a esportes mais próximos do gosto 
brasileiro como o futebol. Em 2017 contabilizamos com três canais (ESPN, ESPN Brasil e 
ESPN+), plataforma digital (WatchESPN) e versão mobile (ESPN Sync), a ESPN é a 
principal provedora de conteúdo esportivo multiplataforma no Brasil. 

                                                
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP  
/ II CONSUMO SUL. 
2 Graduando do Curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da UFRN.  
3 Graduando do Curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da UFRN.  
4 Professora Doutora em Comunicação e Semiótica do Departamento de Comunicação Social da UFRN e 
orientadora do artigo.  
5 A AFRICA é uma agência de publicidade com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, famosa 
por seu reconhecimento nacional e internacional, tendo em seu hall de clientes empresas como o Itaú, AmBev, 
Natura e Vivo.  
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         Para posicionar-se o canal contratou nomes importantes no jornalismo esportivo como 
José Trajano6 e Juca Kfouri7, também passou pela busca da inclusão da mulher nos debates e 
discussões sobre o seu papel no âmbito esportivo, tanto em sua programação quanto em seu 
site. Essa postura, adotada antes mesmo do lançamento do portal ESPNW, cuja campanha de 
divulgação é o objeto de estudo deste artigo, é herdada da ESPN USA, que tem em nomes 
como Doris Burke, primeira mulher a ancorar um programa sobre a NBA, um exemplo de 
trabalho em colocar mulheres em cargos que não são tradicionais no jornalismo esportivo. 

É com esse background que chegamos à campanha audiovisual Invisible Players8, 
cujo vídeo apresenta uma narrativa ágil e instigadora, tendo o uso da retórica textual como 
um dos seus principais artifícios persuasivos e possibilitadores do diálogo com o público ao 
qual se destina. Misturando a participação dos personagens do vídeo e a de quem o assiste, a 
campanha Invisible Players faz uso de questões como “o quanto você sabe sobre esportes?”, 
propondo-se não apenas como uma estratégia de marketing, mas como uma relação 
metaforizada do universo do jogo e do esporte criada para abordar uma opinião pública que 
dificilmente lembra-se de esportistas femininas quando se trata de grandes feitos, sendo tal 
fenômeno reflexo, também, da própria mídia, que propaga de maneira mais generalizada a 
participação masculina. Assim, a campanha faz um movimento de elucidação do 
empoderamento feminino, avultando conquistas de mulheres que, mesmo sendo detentoras de 
grandes feitos, muitas vezes não aparecem em primeiro lugar na memória coletiva.   

No vídeo, manobras, lances e jogadas são mostradas sem que os participantes e o 
público saibam quem são, ativando o imaginário conjunto e as concepções individuais acerca 
dos grandes nomes do esporte. Entretanto, já possuindo uma intenção prévia de promover 
uma quebra de expectativas e surpreender seu target, Invisible Players faz uso de recursos 
narrativos, como o fato de, simbolicamente, todas as atletas mostradas terem seus nomes 
iniciados pela letra M, que por sua vez é a letra inicial da palavra mulher, funcionando assim 
como um recurso de reiteração e também como conector isotópico (relação de reiteração do 
tema) para o tema macro da campanha: que é o universo esportivo e a forma como as atletas 
são representadas e lembradas em tal contexto. Este detalhe, que pode passar despercebido 
para um olhar mais apressado, torna ainda mais profunda a carga simbólica construída pelos 
enunciadores da peça, que se tratam dos responsáveis pela emissão do discurso, tratando-se, 
no caso, da agência África, a ESPN e a equipe de produção do vídeo. Tal fato, mediante a 
exposição apenas de nomes masculinos por parte dos personagens do vídeo, fala, sutilmente, 
de visibilidades e invisibilidades inerentes ao mundo esportivo e a opinião pública, sendo 
utilizada como um reforçador da presença das mulheres no âmbito esportivo e dá conseguinte 
negação por parte da mídia e do público do direito à lembrança de suas performances e da propagação de 
seus feitos.  

De tal modo, a ESPN faz uso de recursos persuasivos e estéticos para chamar a 
atenção do público e envolvê-lo em uma trama cuja finalidade é a reflexão, mas também a 
aderência à marca e a construção de seu Ethos. As linguagens, verbais ou não, utilizadas na 
campanha e que serão, algumas delas, analisadas neste artigo, foram pensadas de maneira 
estratégica e simbólica visando uma performance assertiva e impactante por parte da 
iniciativa do canal.  
 

                                                
6 Jornalista com vasta experiência no ramo da comunicação esportiva no Páis, sendo o fundador do canal ESPN 
Brasil 
7 Jornalista esportivo com passagens pelo Grupo Abril, onde trabalhou como diretor de redação da revista 
Playboy, e atual comentarista do programa Linha de passe no canal ESPN Brasil.  
8 Link do vídeo de campanha: https://www.youtube.com/watch?v=XoZrZ7qPqio&t=59s  
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2. HISTÓRICO DO SITE ESPNW E CONTEXTO DA CAMPANHA INVISIBLE 
PLAYERS  
          

O portal ESPN W, para o qual a campanha Invisible Players foi desenvolvida, conta 
com a alimentação de conteúdo por parte de figuras ilustres do esporte nacional como Ana 
Moser (vôlei), Magic Paula (basquete), Flavia Delaroli (natação), Juliana Cabral (futebol) e 
Daniele Zangrando (judô) aliadas a jornalistas e outros produtores de conteúdo esportivo. 
Junto da campanha, o canal desenvolveu uma série de conteúdos televisivos para reforçar o 
lançamento do site e da preocupação da marca com as mulheres, como uma edição especial 
do programa de debates Bate-Bola na Veia, que, no dia, contou com a participação de 
convidadas femininas. Além disso, a ESPN escalou Helena Santos para a narração das 
chamadas dos produtos da rede no Brasil.  

A campanha aborda a temática de um público que, dificilmente, lembra-se de 
esportistas femininas quando se trata de grandes feitos, sendo tal fenômeno reflexo, também, 
da própria mídia, que propaga de maneira mais generalizada a participação masculina. Assim, 
a campanha faz um movimento de elucidação do empoderamento feminino, avultando 
conquistas de mulheres que, mesmo sendo detentoras de grandes feitos, muitas vezes não 
aparecem em primeiro lugar na memória coletiva. Tal contexto, que vem se modificando a 
cada ano – a campanha e a iniciativa da ESPN são provas disso – advém de práticas sociais e 
culturais que não são recentes, mas que podem ser elucidadas à luz da história. 

A hegemonia masculina no esporte data desde a Grécia antiga, quando, nas primeiras 
edições do que se hoje conhece por Jogos Olímpicos, as Panatéias, a participação feminina 
era vetada. Tal evento tinha cunho religioso, ocorrendo de quatro em quatro anos em 
reverência aos Deuses. As únicas mulheres autorizadas a assistir os jogos eram as 
sacerdotisas, por serem tidas como auspiciosas. A cidadania grega estava ligada diretamente 
com o exercício de práticas de guerra, que também eram vetados ao público feminino, assim, 
a mulher possuía um papel subserviente perante os homens. Para elas, eram permitidas 
atividades como cuidar da casa e manter a prole, em um sistema que prezava pela reclusão.   

Apenas a partir do Renascimento que a participação feminina nos esportes passou a 
ser gradativamente aceita, tendo como reforço a difusão dos ideais humanistas. Nesse 
contexto, as mulheres podiam praticar ginástica, mas com a finalidade de se preparar para a 
procriação. A partir do século XVIII, as mulheres passam a participar de novas modalidades, 
como boliche, arco e flecha e cricket. Em 1900, a francesa Alice Melliat quebrou paradigmas 
ao reivindicar a participação feminina nos jogos Olímpicos Modernos, sediados na França em 
tal data.  

No Brasil, a participação feminina em atividades esportivas se dá de maneira mais 
notória no século XX, com a chegada de imigrantes europeus no País. Às mulheres mais 
abastadas eram permitidas práticas como a esgrima, o turfo, o remo, a natação, o tênis e o 
ciclismo. Com o decorrer dos anos, gradativamente, a mulher foi conquistando seu espaço e 
destacando-se em áreas antes predominadas por homens, havendo um aumento do 
engajamento feminino entre as décadas de 40 e 70, como herança dos Jogos da Primavera, 
que tiveram início em 1949, no Rio de Janeiro. 

Muitos dos nomes escalados para o site são referências de mulheres que quebraram 
barreiras e abriram portas para outras mulheres no esporte. Dentre outros exemplos, 
destacam-se também Maria Esther Bueno (vencedora três vezes do campeonato Wimbledon 
de Tênis na categoria individual e cinco nas duplas), a jogadora de futebol Marta (que 
aparece na campanha), Fofão (vôlei), Maurren Maggi (atletismo) e Hortência (basquete). 
 
3. O DESENVOLVIMENTO DA NARRATIVA 
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O início do vídeo foca em um plano de fundo estático sob a penumbra de uma 
iluminação vermelha. A luz incide sobre bancos que formam uma arquibancada. Sobre esse 
background, surge, em tipografia branca, uma indagação: “o quanto você sabe sobre 
esportes?”, questionando, desde os primeiros segundos, o repertório da audiência sobre o 
assunto. Assim, sob uma perspectiva inicial, a campanha parece tratar, de maneira geral, de 
questões esportivas com fins de entretenimento, em referências a formatos muitas vezes 
vistos em programas televisivos de conhecimentos gerais ou específicos. Por isso, tal 
indagação marca o início do vídeo da peça, na tentativa de introduzir/persuadir o enunciatário 
para o universo apresentado e convidando-o a ser parte do universo do jogo criado pelo 
comercial.  

Com uma trilha incidental densa, onde notas graves de um piano dão o tom, o vídeo 
complementa sua apresentação com a inserção do logotipo da ESPN, que dá lugar à inscrição 
“Invisible Players” (título da campanha). Até aqui o ritmo é lento e dramático, muito pelas 
cores, como o preto e o vermelho, e a já citada trilha. No entanto, o ritmo muda, tornando-se 
mais acelerado a partir do momento em que a câmera foca em indivíduos, de costas, que 
seguem para o final de um misterioso corredor, deixando o que virá pela frente sob um véu de 
escondimento. Nessa parte do vídeo, uma relação metafórica com a imagem de jogadores 
entrando em campo fica clara, mediante a escolha dos enunciadores de mostrar os 
participantes da peça publicitária como atletas prontos para entrar em jogo. Após a 
finalização deste ato, as luzes são apagadas e um canhão de luz vermelha incide sobre eles. 

Na sequência, os desafiados começam a se posicionar na arquibancada vista no 
primeiro enquadramento, e, aos 18 segundos de filme, uma luz acende iluminando uma única 
pessoa no canto direito da tela, que se dirige ao centro de uma quadra com as arquibancadas 
vazias. Abrindo o plano, a câmera foca, primeiramente, em uma mulher, que está sozinha na 
quadra e que segue em direção a um ponto mais próximo de uma estrutura espelhada do lado 
oposto. Outras pessoas são exibidas pela edição, em processo de permutação, mostrando que 
ambas fizeram o mesmo trajeto e que estão assistindo aos mesmos vídeos. Voltando o ângulo 
para o olhar atento da primeira mulher mostrada, a câmera contempla o momento em que a 
projeção se inicia, ao tornar visível a mudança de iluminação no rosto da moça, acompanhada 
de um efeito sonoro que incide sobre a trilha do vídeo. 

Em seguida, a tipografia inserida sobre o painel lança outra pergunta: “quem fez este 
gol?”. Nesse instante, uma animação simula uma jogada que deve ser decifrada pelos 
participantes da ação. Mais uma vez, a câmera se volta para a primeira mulher mostrada, que 
se indaga sobre a autoria do gol, sendo seguida pelas respostas dos outros participantes. A 
câmera abre o plano e mostra um homem diante do painel, que agora mostra uma jogada de 
basquete, mais uma vez na intenção de que os indivíduos descubram quem fez tal ato. Por 
último, a simulação exibe uma manobra de surf, ao passo em que os homens e mulheres que 
ali estão tentam indicar quem protagonizou tal feito. 

O vídeo agora mostra uma tabela que indica os líderes de menção em cada simulação, 
para depois mostrar, novamente, a primeira participante a ser exibida no início da campanha, 
que agora se mostra surpresa, soltando uma interjeição. A simulação ganha e vida e torna-se 
imagens de pessoas reais, revelando que foram mulheres (respectivamente Maya Moore e 
Marta Vieira)  que fizeram a cesta e o gol “de esquerda”, intercaladas pelas reações de 
surpresa de um homem e duas mulheres, destacando-se o fato de que a última diz ‘uau’ de 
maneira extasiada. A edição finaliza as revelações com as imagens da surfista Maya Gabeira 
e sua manobra, enquanto uma narração em voz masculina diz, em off, “bem imaginei que 
poderia ser uma mulher”. Mudando o foco das imagens, a câmera captura em um contra-
plogée uma das luzes da quadra, sobreposta pela inscrição “nenhuma mulher foi 
mencionada”. 
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Após a revelação, alguns participantes dão seus depoimentos, alguns alegando 
desapontamento, outros alegando surpresa, tanto com as revelações, quanto com o fato de não 
terem indicado mulheres. Ao fim do vídeo, a campanha caminha para o  fechamento da 
reflexão com as inscrições: “você pode até saber sobre esporte, mas se não acertou as 
respostas, precisa aprender mais sobre o poder das mulheres”. Após isso, surge na tela o 
logotipo do site espnW. 
 
3.1. OS RECURSOS NARRATIVOS E SEUS EFEITOS DE SENTIDO 

 
A escolha dos participantes de Invisible players foi estratégica para gerar com o  

enunciatário – aqui entendido também como target ou publico-alvo-, um sentimento de 
identificação, tendo em vista que vários perfis são mostrados. Assim, em Insvisible Players 
os desafiados são homens e mulheres com faixa etária entre 20 e 30 anos, integrantes do 
público alvo da ESPN. A empatia foi fundamental para a narrativo e o espectador da peça, ao 
avistar pessoas de idades próximas a sua, teve a possibilidade de ver-se  representado no 
comercial, e, consequentemente, como parte do universo proposto por ele.  

Toda a campanha gira em torno da relação de competição, própria da temática do 
canal e do tema central da proposta. Tendo em vista isso, o decorrer da narrativa mostra o 
quão profunda é a temática por trás do simples questionamento - como será explanado até o 
fechamento desta análise. Antemão, é preciso deixar claro que a campanha Invisible Players 
possui em si uma aura sagaz por levar narradores e sua audiência para caminhos que parecem 
certos, ao passo em que se mostra eficiente quando se faz necessária uma mudança de rota, 
provando que nem tudo que está posto é unanimidade.  

 Utilizado como um background que acompanha as modulações da ação, o som possui 
um valor fundamental de persuasão, trabalhando com tônicas eufóricas (que garantem drama 
aos momentos necessário, como no início do vídeo) e disfóricas (provocando comoção nos 
momentos de revelações e criação de vínculo com a temática da campanha). Além disso, ao 
longo da narrativa, a performance dos personagens do vídeo estão imersas em um tipo de 
ação principal do que podemos chamar de ato, já que, assim como em uma peça de teatro, 
existe uma clara divisão entre público e atores, mesmo que estes últimos sejam pessoas reais 
e que não estejam em uma simulação, mas sob uma perspectiva de desempenho de um papel 
narrativo e de entretenimento. 

Constantin Stanislavski, dramaturgo russo, postula em seu livro O manual do ator 
(1989), que, quando o ator não volta sua atenção diretamente para os espectadores, ele exerce 
um domínio sobre estes, fazendo com que participem ativamente da fruição da encenação. No 
vídeo da campanha, algumas referências a tal pensamento podem ser vistas, como o fato de 
os participantes que respondem às perguntas não olharem para a plateia que os assiste, nem 
para a câmera, criando uma atmosfera documental – quando discorrem sobre suas respostas -. 
Ao olharem apenas para o painel, toda a atenção é voltada para as cenas que nele são 
transmitidas, convidando todos a fazerem o mesmo, culminando em uma atenção conjunta ao 
que o enunciador primeiro veiculou na gravação do vídeo e àquilo que se decidiu colocar na 
edição final.  

Tal relação metafórica também não se separa da conotação midiática e 
espetacularizada que o esporte possui. Tomando por base o pensamento de Belloni (2011), 
constata-se que o processo de transformação do esporte em espetáculo é possibilitado pelo 
poder da mídia de distribuir imagens e linguagens que constroem sistematicamente um 
imaginário popular. Nesse sentido, a própria ESPN torna-se reprodutora na campanha de seu 
modelo de produção midiática. Como um canal esportivo, a ESPN não vende apenas esporte 
e seus bastidores, mas também experiências e entretenimento, que precisam ser marcados na 
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memória de quem os assistem para que possam transformar-se em práticas sociais e alimentar 
uma cadeia produtiva.  
         Após apresentação do plano de fundo da peça, surge a frase "Quem fez esse gol?" 
filmada em close, provocando não só o fã de esporte9 presente no comercial a responder, mas 
também qualquer espectador futuro. Diferentes respostas são dadas, nomes midiatizados do 
futebol como Neymar, Messi e Ronaldo são citados. O mesmo ocorre com os lances de 
basket e surf exibidos. Lebron James, Kobe Bryant, Gabriel Medina etc, vários nomes são 
citados pelos participantes que, hora se mostram confiantes, hora em dúvida. No entanto, a 
dúvida se estabelece apenas no campo da autoria masculina, pois, tendo em vista que 
nenhuma mulher foi assinalada, fica claro que, para eles, o erro pode estar no autor, mas não 
no gênero.  

Uma questão a ser identificada nesse contexto está na disposição prévia de 
pensamento criada pela própria ESPN, fazendo uso das características físicas das personagens 
animados, a fim de utilizá-los como eixos de manipulação, tendo em vista que todos estão 
construídos como indivíduos masculinos, iconicamente falando. Não existe variação na 
composição das personagens, em se tratando de características físicas, pois ambos possuem 
traços da representação do gênero masculino, como a falta de cabelos longos, por exemplo.  

Além disso, outra questão importante a ser analisada está na escolha prévia de 
esportes como o futebol, basquete e surf, que possuem um capital imagético mais associado a 
jogadores masculinos. Sem dúvida alguma, os enunciadores unem o imaginário prévio que 
coloca os homens em destaque no esporte com as possibilidades de manipulação oferecidas 
pelo anonimato dos esportistas.  

No entanto, um fato a ser considerado também é de que a imagem se constitui como 
uma produção consciente e inconsciente de um sujeito, por conta disso, nem o próprio autor 
da obra possui domínio completo sobre sua significação, desta forma, analisar imagens torna-
se um exercício mental, onde a especulação sobre até onde vai a intenção do autor faz parte. 
Assim, mais do que descobrir o que "o autor quis dizer", realizar uma análise consiste em 
absorver os diferentes tipos de significados que aquela mensagem pode transmitir em seu 
contexto. Martine Joly fala sobre isso em seu livro "Introdução a Análise da Imagem":  

"...interpretar e analisar uma mensagem não consiste certamente em tentar 
encontrar uma mensagem pré-existente, mas em compreender que 
significações determinada mensagem, em determinada circunstância, 
provocam aqui e agora." (Joly, 2001, p.48) 
 

Com 1:02 minutos de projeção começamos a descobrir o autor de cada lance, e, junto 
com o fã de esporte presente no comercial, nos surpreendemos ao descobrir que os atletas 
responsáveis eram mulheres. A reação à reviravolta do comercial é registrada com um close 
nos rostos das diferentes pessoas que participaram do desafio, algumas delas com cara de 
espanto e outros com um sorriso "amarelo". 

A edição evidencia, mais uma vez, o elenco de esportistas masculinos apontados 
como os indivíduos representados pela animação. Na contagem geral que aparece na tela, é 
possível contabilizar 300 participantes. Em seguida, a campanha segue um movimento de 
mudança de discurso, mostrando que, depois de ter deixado que os sujeitos dessem suas 
impressões, ela entraria em um segundo momento de seu conceito: até que ponto você sabe 
sobre esporte, que não o representado por homens? O início de tal movimento é marcado pela 
exibição de uma tabela, elencando os nomes apontados nas três cenas. O enunciatário é 
induzido, até aí, a continuar na linha de pensamento que associa a campanha com um 

                                                
9 Termo usado pela emissora em seus programas para se referir ao seu público alvo. 
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programa de perguntas e respostas clássico, já que agora os nomes mais lembrados aparecem, 
dando a parecer que os participantes do jogo serão premiados de acordo com seus acertos.  

No entanto, os enunciadores (a agência da campanha e a ESPN) mais uma vez 
interrompe e avisa que "Nenhuma mulher foi mencionada", dessa forma a expectativa é 
quebrada com um som que mistura riso e surpresa, em off, na imagem, quando a animação 
ganha traços reais e as autoras dos lances e manobras são, aos poucos, reveladas. Quem deixa 
escapar o barulho é, simbolicamente, uma mulher, a primeira a aparecer como participante do 
desafio. Em sequência, as outras reações de surpresa e desapontamento com as próprias 
respostas vão sendo exibidas. A edição escolhe mostrar, de maneira alternada, as cenas reais, 
variando as escolhas estéticas e de ângulo de câmera. A cesta de Maya Moore é mostrada de 
maneira completa no vídeo, mas Marta, e seu gol de esquerda, têm suas imagens captadas 
diretamente do telão, mostrando para o enunciatário o que os narradores viram.  

Agora, a campanha entra, finalmente, em seu momento de desvelar suas intenções 
iniciais: constatar que o papel feminino no esporte  ainda esbarra na sombra dos esportistas 
masculinos. Por se tratar de uma campanha voltada para o dia da mulher, lançando luz sobre 
o esporte feminino, os enunciadores focam, retoricamente, no argumento de que ainda há 
muito para ser feito para que a mulher e o esporte passem a fazer parte de memória pública 
formada.  

Com a revelação das imagens reais, as reações são variadas, mas todas caminham para 
o mesmo fio condutor: em se tratando de esporte, os homens sempre são lembrados primeiro. 
Esse momento é simbólico, pois é pautado, em sua maior parte, por depoimento de mulheres, 
que se mostram desapontadas com si próprias ao perceberem o quão poderoso é o arquétipo 
dominante. Mesmo que de maneira inconsciente, as próprias mulheres são reprodutoras do 
ponto de vista hegemônico. 
        Em um movimento de finalização da peça, a campanha usa da retórica para refletir sobre 
o que foi visto na campanha e sobre o que ela comunica: o empoderamento feminino. O texto 
“você pode até saber sobre esportes”, retoma a primeira pergunta feita: “O quanto você sabe 
sobre esportes?”, ao mesmo tempo em que a joga para segundo plano, revelando o objetivo 
do desafio e constatando que, pode-se saber muito sobre o esporte midiatizado, mas talvez, 
nessa gama de conteúdos, o papel feminino continue a ser subestimado ou não midiatizado. 
Em seguida, o texto continua com “mas se não acertou as respostas, precisa aprender mais 
sobre o poder da mulher”. Quando a última frase surge, o canhão de luz de fundo é apagado 
de maneira abrupta, deixando na tela apenas a inscrição. Saber mais sobre o poder feminino 
se refere ao papel da mulher em tal âmbito, mas também valer-se daquilo que a campanha 
lança: o site espnW. 

Mesmo que os narradores do vídeo não conversem diretamente com o enunciatário, a 
campanha não deixa lacunas, pois se utiliza da retórica textual para dialogar diretamente com 
seu público. Como em um movimento de quebra da quarta parede, os enunciadores se 
mostram interessados em fazer com que o enunciatário não apenas assista passivamente à 
campanha, mas que se vincule e adentre em seu universo.  

Dessa forma, ambos os participantes compartilham um discurso que se vale da 
verossimilhança, ou seja, daquilo que comumente é tido como verdade. A hegemonia 
masculina no esporte é um  discurso propagado midiaticamente e culturalmente desde a 
Grécia Antiga, como fora citado no ponto 2.1 desta análise. Assim, pode-se tomar como base 
a afirmação de Joly, que diz que “a ficção propõe modelos aceitáveis de acordo com um certo 
número de convenções (instituições, gêneros, etc.) ” (JOLY, 2001, p.88). De tal modo, a 
mídia promove um discurso que é aceito publicamente de maneira não contestada. A exibição 
de mulheres frustradas com o fato de não terem citado outras mulheres é um recurso de que o 
enunciador se valeu para mostrar o quão forte é um pensamento dominante. Desse modo, de 
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maneira nem um pouco velada, a campanha quis mostrar que as próprias mulheres caem na 
armadilha que vincula esporte à virilidade e performance masculina.   

A pausa nesse último instante ocorre durante o apagar da luz, evidenciado pelo som de 
um refletor sendo desligado, remetendo ao final de uma partida/atividade esportiva onde a 
última coisa a se fazer é desligar a luz do ginásio/quadra onde o jogo foi realizado, 
finalizando o terceiro e último ato.  
  
4. FORMAS DE MANIPULAÇÃO 
 

Tomando como base Tatit (2002 apud FAGUNDES, 2011, pg. 6) é possível analisar 
pontos da produção de sentido da campanha através do que pode se define como formas de 
manipulação, que se dividem em: tentação (quando existe uma relação de manipulação que 
coloca em jogo algo que, por mais que seja bom, pode não ser permitido em determinadas 
situações); sedução (quando há relação de encantamento por meio de juízo positivo); 
provocação (quando coloca-se determinada postura do sujeito em jogo, geralmente tendo 
relação com juízo negativo) e, por fim, intimidação (embasado em ações com cunho de 
ameaça). Se o texto estiver grande dá pra fazer uma nota simplificada desta parte e colocar a 
questão da manipulacao lá na conclusão  

Esclarecidas as categorias, pode-se observar que, na presente campanha, as 
modalidades de provocação e sedução foram utilizadas como eixos de manipulação, no 
intuito da criação de uma atmosfera persuasiva quanto ao conceito da campanha. No âmbito 
da provocação, têm-se, de início, o convite para que participantes diretos e indiretos da 
campanha, bem como seu público consumidor via mídia terciária, se perguntem acerca de 
seus conhecimentos esportivos. Na proposição inicial têm-se: o quanto você sabe sobre 
esportes? Aqui, a utilização do quanto, passando ideia de quantidade (quanto mais, melhor), 
mostra que quem lança tal interrogativa está disposto a saber se o interlocutor sabe muito ou 
pouco sobre esportes. Por mais que pareça uma simples pergunta, entram nessa questão 
sentimentos como orgulho e necessidade de afirmação própria, que, de maneira inerente, são 
suscitados sempre que um indivíduo é submetido a uma provocação. Desse modo, a escolha 
de tais formas de manipulação configuram-se como uma escolha da ESPN no intuito de de 
levar os participantes (ou personagens) e enunciatário a fazer parte do jogo, pois sem tal 
aderência à proposta, a performance do comercial poderia ser colocada em risco.  

Assim como no esporte, onde a vitória sobre o oponente é o objeto de valor a ser 
alcançado, demonstrar que se é capaz de saber muito sobre o tema é o gatilho de sedução a 
ser acionado pelo enunciador. Em uma trama retórica que conduz o enunciatário às incertezas 
despertadas pela exibição de animações que não revelam rostos ou tipos físicos, o ambiente 
persuasivo se fundamenta na premissa de que o enunciatário, provocado, tende a se firmar em 
certezas fechadas. Nesse campo, os enunciadores da campanha trabalham com uma linha 
tênue que separa elementos eufóricos como as tentativas de acerto por parte dos sujeitos 
quando indagados sobre quem seriam os atletas mimetizados pela animação, com a disforia 
da descoberta de que todos estavam errados, sendo notadamente predominante tal elemento 
nas reações das participantes femininas. 

A sedução, por sua vez, está ligada a elementos estéticos como a iluminação 
vermelha, garantindo um ar de mistério e glamour, e na própria apresentação das personagens 
que participam da narrativa por meio de suas respostas e comportamento. O vídeo utiliza-se 
de sinestesias provocadas pela junção de elementos sonoros e visuais, a exemplo das tomadas 
em que apenas movimentos corporais, sons (interjeições) e olhares falam mais que qualquer 
explicação.  

 
5. A METÁFORA EM ‘INVISIBLE PLAYERS’ 
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A persuasão em uma publicidade passa pela efetividade de sua produção verbal e 
imagética, os anunciantes, com o objetivo de uma resposta específica de seu target, 
manipulam a mensagem e produzem o sentido necessário para tal. Em Invisible Players, além 
dos eixos de manipulação já citados, são usadas figuras de linguagem para transmissão da 
mensagem desejada.  

A preocupação com essa produção de sentido torna-se fundamental no funcionamento 
do comercial. Uma vez que a ESPN produz e transmite conteúdo esportivo, seu público, o Fã 
de Esporte, é familiarizado com o clima de competição proposto de forma metafórica em 
Invisible Players, através de uma alegoria, figura de linguagem discutida por João Adolfo 
Hansen no livro “Construção e Interpretação da Metáfora” (1986). 

“Pensada como dispositivo retorico para a expressão, a alegoria faz parte de 
um conjunto de preceitos técnicos que regulamentam as ocasiões em que o 
discurso pode ser ornamentado. As regras fornecem lugares comuns - topoi 
(grego) ou loci (latim) - e vocabulário para substituição figurada de 
determinado discurso tido como simples ou próprio, tratando de 
determinado campo temático.” (HANSEN, 1986, P. 9) 

Em ‘Invisible Players’, peça publicitária destinada a divulgação do portal espnW, 
somos apresentados a um jogo de perguntas e respostas onde os desafiados precisam 
“adivinhar” os autores dos lances vistos no telão, esse simples jogo é desenvolvido através de 
um cenário de competição desportiva criado com a presença de signos capazes de provocar 
tal associação. A quadra, a arquibancada e o corredor que leva ao vestiário, elementos 
comuns em um cenário de competição que provocam no participante o efeito pretendido: O 
desejo de ganhar. A publicidade manipula a linguagem em virtude daquilo que se propõem 
obter do receptor (KAUFMAN, 1995) e a metáfora em Insivible Players é um exemplo disso, 
construindo um cenário que induz o comportamento desejado, tanto no espectador, quanto 
nos participantes da peça.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A análise narrativa e dos respectivos elementos intertextuais de “Invisible Players” 
permitiu notar um paralelo entre a historicidade e a iniciativa do canal, que, através do 
lançamento do portal espnW, visou o atendimento de um público crescente. Para que se 
pudesse chegar às conclusões aqui elencadas, a semiótica greimasiana foi de extrema 
importância, norteando questões fundamentais para a compreensão das intencionalidades 
postas e não postas do vídeo, das escolhas estéticas e dos eixos de manipulação 
implementados, a fim de garantir uma atmosfera persuasiva. 

É possível chegar à conclusão de que a iniciativa da ESPN de divulgar seu site voltado 
para o público feminino através de uma campanha que avulte o empoderamento de tal nicho e 
faça refletir sobre como a mulher é lembrada nos esportes foi exitosa tanto do ponto de vista 
da execução quanto de concepção. A publicidade manipula a linguagem em virtude daquilo 
que se propõem (KAUFMAN, 1995), e “Invisible Players” trabalha com uma retórica que 
incide sobre as lacunas deixadas pelos participantes do vídeo, que, de fato, já foram previstas 
pelos idealizadores da peça. 

O transporte do enunciatário ao lugar comum (HANSEN, 1986) de uma competição, 
construído através da cinematografia, atrai sua atenção para o jogo proposto, e, 
consequentemente, possibilita a provocação (“O quanto você sabe sobre esportes?”). Uma 
vez provocado, o enunciatário é seduzido e induzido ao erro, concretizando o objetivo do 
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enunciador: Refletir sobre a forma como o gênero feminino é tratado dentro da pauta 
esportiva. 
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O QUE INTERESSA OS LEITORES DE JORNAIS POPULARES? O CONSUMO DA 

NOTÍCIA DO DIARINHO1 
 

Felipe da Costa2 
 
 
RESUMO 
  
Este artigo é um recorte da minha dissertação que teve como objetivo geral compreender o consumo 
das notícias publicadas no Diarinho pelos moradores de Itajaí. Neste texto, proponho como 
objetivos específicos identificar os temas e a abrangência das notícias publicadas no Diarinho, bem 
como verificar quais são os temas mais lidos e os menos lidos pelos leitores do jornal. A pesquisa 
foi realizada em duas etapas. A primeira foi a realização de uma análise de conteúdo para identificar 
os temas dos 303 textos do gênero informativo (nota, notícia e reportagem) publicados em 12 
edições do jornal Diarinho. A segunda etapa foi a aplicação de um questionário disponibilizado 
online, o qual contou com o total de respostas de 106 leitores do jornal moradores da cidade de 
Itajaí. A maior quantidade de notícias publicadas no Diarinho é sobre futebol, e temas relacionados 
à polícia e política. Entre os conteúdos mais lidos estão Notícias de Itajaí, Política Local e Notícias 
Policiais em Geral. Já as menos lidas estão relacionadas à esportes e policial. Os resultados apontam 
a notícia local como uma possibilidade de sobrevivência do jornal impresso. 
 
Palavras-chave: Jornalismo, Consumo da Notícia; Jornalismo Popular; Diarinho. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Dados da Associação Nacional de Jornais (ANJ) demostram que pelo menos desde 2002 os 
jornais populares transitam entre os dez diários de maior circulação no Brasil. Além do aumento no 
número de populares nessa lista nos últimos anos, em 2010, o jornal mineiro Super Notícia, então 
com uma circulação diária média de 295.701 exemplares, ultrapassou a Folha de S. Paulo, com 
294.498 exemplares/dia e liderou a lista. Desde então o Super Notícias e outros jornais populares 
têm figurado entre os maiores jornais do país. 

Apesar de o jornalismo popular não ser um fenômeno novo, esses jornais que figuram entre 
os maiores do país fazem parte de um novo modelo de jornalismo popular. Evidenciam menos o 
tripé sensacionalista – violência, sexo e futebol – consagrado pelo extinto Notícias Populares (SP), e 
publicam informações próximas do leitor, principalmente de prestação de serviço e entretenimento. 

 
Os veículos usam como estratégia de sedução do público leitor a cobertura da inoperância 
do poder público, da vida de celebridades e do cotidiano das pessoas do povo. Os assuntos 
que interessam são prioritariamente os que mexem de imediato com a vida da população. 
Na pauta, o atendimento do SUS e do INSS, a segurança pública, o mercado de trabalho, o 
futebol e a televisão (AMARAL, 2006, p. 9). 

 
A maioria dos jornais que adota esse novo modelo começou a circular recentemente, entre o 

final da década de 1990 e o início dos anos 2000. Mas, essa mudança começa uns anos antes, em 
1983, quando Ary Carvalho compra o jornal O Dia (RJ). Após uma reforma editorial, gradualmente, 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Cultura e Sociedade, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Mestre em Jornalismo (UFSC), pesquisador do grupo de pesquisa Monitor de Mídia (Univali/CNPq). E-mail: 
contato@felipedacosta.com.br. 
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o veículo começou a publicar manchetes sobre temas que afetavam a vida do leitor, em um espaço 
que antes era destinado às notícias policiais (PAULA, 2011). Segundo o autor, “Em sua intenção de 
ser ‘popular de qualidade’, no entanto, o diário de Ary Carvalho acabou se aproximando demais das 
classes A e B, o que abriu espaço, no mercado de jornais do Rio de Janeiro, para que outro impresso 
conquistasse a preferência dos leitores das classes C e D” (PAULA, 2011, p. 40). Foi então que o 
Extra, primeiro popular das Organizações Globo, começou a circular no ano de 1998, abrindo 
espaço para o crescimento dos jornais populares de grande circulação. Logo após surgiram títulos 
como Agora São Paulo (SP), em 1999; Diário Gaúcho (RS), em 2000; e Super Notícia (MG), em 
2002. 

Apesar desse novo modelo de jornalismo popular ser observado principalmente em jornais 
de grande circulação e serem vinculados a grandes redes de comunicação, os jornais de pequeno 
porte também estão buscando se adequar. Uma pesquisa realizada por Laura Seligman (2009) 
demonstrou que os jornais de interior catarinense têm se apropriado do modelo de jornais populares 
de qualidade, termo cunhado pela Associação Nacional de Jornais (SELIGMAN, 2009). A 
pesquisadora analisou uma amostra de 24 jornais que representam o perfil da maioria dos impressos 
do estado de Santa Catarina: formato tablóide, com periodicidade semanal e preço de capa inferior a 
dois reais. Entraram na amostragem quatro exemplares de cada uma das seis mesorregiões do 
estado , sendo uma de cada cidade-pólo e outros três das demais cidades. 

Entre as constatações estão que os jornais analisados preferem o noticiário local e valorizam 
o leitor da cidade, seus interesses e suas necessidades. Seligman (2009) afirma que “(...) estes 
jornais abordam temas essencialmente ligados ao cotidiano das comunidades onde circulam e dão 
voz e vez aos problemas e aos cidadãos deixados de lado pelo jornalismo de referência” (p. 10). 

No município de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, um jornal se destaca por misturar as 
características apontadas por Amaral (2006) e Seligman (2009) com as dos antigos jornais 
sensacionalistas. O Diarinho é um veículo de médio porte que circula em Itajaí e região há mais de 
35 anos. Foi fundado pelo advogado Dalmo Vieira em 12 de fevereiro de 1979 e é o primeiro jornal 
diário da região. Segundo Sommer (2003), Dalmo queria um jornal independente da política, para 
servir de amplificador das vozes dos leitores. 

A cobertura local, característica do novo jornalismo popular, é enfatizada desde o começo 
do jornal. Segundo o guia de ética e regulamentação jornalística do Diarinho, Dalmo queria um 
jornal local que contasse os resultados dos jogos do Marcílio Dias, time de futebol de Itajaí, os 
acidentes mais próximos e as dificuldades da região. Mas, essas notícias deveriam ser publicadas 
em linguagem acessível para serem entendidas por todos os leitores, sem se preocupar se 
agradavam ou não os poderosos (DIARINHO, 2012). 

A morte de Dalmo Vieira, em 2004, levou algumas mudanças para o jornal. A jornalista 
Samara Toth Vieira, neta de Dalmo, assumiu a direção da redação e investiu na profissionalização 
da equipe. Apesar de realizar mudanças no jornal, não deixou completamente de lado as lições do 
avô de fazer jornalismo. A utilização da linguagem coloquial e das gírias, principais diferenciais do 
Diarinho, permanece desde a época em que o jornal foi criado. 

A sobrevivência do Diarinho na virada das décadas de 1990 para 2000, mesma época em 
que os antigos jornais sensacionalistas fecharam as portas, coloca em evidência não só o veículo, 
mas também os leitores do jornal que se mantêm fiéis e consomem as notícias publicadas.  E isso 
pode ser observado na pesquisa de audiência realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais da 
Univali (IPS Univali, 2013), a pedido do Diarinho. O índice de leitura do jornal impresso na região 
é alto. Em Itajaí, 70,16% da população costuma ler o jornal impresso. O resultado é parecido em 
Navegantes (73,89%) e Balneário Camboriú (68,75%), municípios vizinhos. 

Não só a região tem um acentuado número de leitores de jornal impresso, como o Diarinho 
domina a preferência de leitura nas três cidades. O jornal é o mais lido em Itajaí com 79,73%, 
Balneário Camboriú com 63,37% e Navegantes com 46,34%. O Diário Catarinense, maior jornal do 
estado, assume a segunda colocação nas três cidades, mas a preferência dos leitores por este veículo 

534 



 

o veículo começou a publicar manchetes sobre temas que afetavam a vida do leitor, em um espaço 
que antes era destinado às notícias policiais (PAULA, 2011). Segundo o autor, “Em sua intenção de 
ser ‘popular de qualidade’, no entanto, o diário de Ary Carvalho acabou se aproximando demais das 
classes A e B, o que abriu espaço, no mercado de jornais do Rio de Janeiro, para que outro impresso 
conquistasse a preferência dos leitores das classes C e D” (PAULA, 2011, p. 40). Foi então que o 
Extra, primeiro popular das Organizações Globo, começou a circular no ano de 1998, abrindo 
espaço para o crescimento dos jornais populares de grande circulação. Logo após surgiram títulos 
como Agora São Paulo (SP), em 1999; Diário Gaúcho (RS), em 2000; e Super Notícia (MG), em 
2002. 

Apesar desse novo modelo de jornalismo popular ser observado principalmente em jornais 
de grande circulação e serem vinculados a grandes redes de comunicação, os jornais de pequeno 
porte também estão buscando se adequar. Uma pesquisa realizada por Laura Seligman (2009) 
demonstrou que os jornais de interior catarinense têm se apropriado do modelo de jornais populares 
de qualidade, termo cunhado pela Associação Nacional de Jornais (SELIGMAN, 2009). A 
pesquisadora analisou uma amostra de 24 jornais que representam o perfil da maioria dos impressos 
do estado de Santa Catarina: formato tablóide, com periodicidade semanal e preço de capa inferior a 
dois reais. Entraram na amostragem quatro exemplares de cada uma das seis mesorregiões do 
estado , sendo uma de cada cidade-pólo e outros três das demais cidades. 

Entre as constatações estão que os jornais analisados preferem o noticiário local e valorizam 
o leitor da cidade, seus interesses e suas necessidades. Seligman (2009) afirma que “(...) estes 
jornais abordam temas essencialmente ligados ao cotidiano das comunidades onde circulam e dão 
voz e vez aos problemas e aos cidadãos deixados de lado pelo jornalismo de referência” (p. 10). 

No município de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, um jornal se destaca por misturar as 
características apontadas por Amaral (2006) e Seligman (2009) com as dos antigos jornais 
sensacionalistas. O Diarinho é um veículo de médio porte que circula em Itajaí e região há mais de 
35 anos. Foi fundado pelo advogado Dalmo Vieira em 12 de fevereiro de 1979 e é o primeiro jornal 
diário da região. Segundo Sommer (2003), Dalmo queria um jornal independente da política, para 
servir de amplificador das vozes dos leitores. 

A cobertura local, característica do novo jornalismo popular, é enfatizada desde o começo 
do jornal. Segundo o guia de ética e regulamentação jornalística do Diarinho, Dalmo queria um 
jornal local que contasse os resultados dos jogos do Marcílio Dias, time de futebol de Itajaí, os 
acidentes mais próximos e as dificuldades da região. Mas, essas notícias deveriam ser publicadas 
em linguagem acessível para serem entendidas por todos os leitores, sem se preocupar se 
agradavam ou não os poderosos (DIARINHO, 2012). 

A morte de Dalmo Vieira, em 2004, levou algumas mudanças para o jornal. A jornalista 
Samara Toth Vieira, neta de Dalmo, assumiu a direção da redação e investiu na profissionalização 
da equipe. Apesar de realizar mudanças no jornal, não deixou completamente de lado as lições do 
avô de fazer jornalismo. A utilização da linguagem coloquial e das gírias, principais diferenciais do 
Diarinho, permanece desde a época em que o jornal foi criado. 

A sobrevivência do Diarinho na virada das décadas de 1990 para 2000, mesma época em 
que os antigos jornais sensacionalistas fecharam as portas, coloca em evidência não só o veículo, 
mas também os leitores do jornal que se mantêm fiéis e consomem as notícias publicadas.  E isso 
pode ser observado na pesquisa de audiência realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais da 
Univali (IPS Univali, 2013), a pedido do Diarinho. O índice de leitura do jornal impresso na região 
é alto. Em Itajaí, 70,16% da população costuma ler o jornal impresso. O resultado é parecido em 
Navegantes (73,89%) e Balneário Camboriú (68,75%), municípios vizinhos. 

Não só a região tem um acentuado número de leitores de jornal impresso, como o Diarinho 
domina a preferência de leitura nas três cidades. O jornal é o mais lido em Itajaí com 79,73%, 
Balneário Camboriú com 63,37% e Navegantes com 46,34%. O Diário Catarinense, maior jornal do 
estado, assume a segunda colocação nas três cidades, mas a preferência dos leitores por este veículo 

 

não ultrapassa os 16%. 
Mesmo com as mudanças ocorridas no fazer jornalístico do Diarinho ainda é grande o 

preconceito com o jornal e com os leitores. É comum ouvir pela cidade que o jornal só publica 
notícias sensacionalistas e que os leitores só querem tragédias. Buscando dismistificar esta ideia, 
proponho neste trabalho responder a pergunta: quais os tipos de notícia interessam os leitores do 
Diarinho? Este artigo é um recorte da minha dissertação que teve como objetivo geral compreender 
o consumo das notícias publicadas no Diarinho pelos moradores de Itajaí. Neste texto, proponho 
como objetivos específicos identificar os temas das notícias publicadas no Diarinho, bem como 
verificar quais são os temas mais lidos e os menos lidos pelos leitores do jornal. 

A metodologia do trabalho envolveu duas etapas3. A primeira foi a realização de uma 
análise de conteúdo (Bardin, 2011) de 12 edições do jornal publicadas no ano de 2014. Como era 
ano de realização dois eventos grandes no Brasil e que poderiam interferir muito a cobertura 
jornalística - Copa do Mundo e eleições - decidi realizar duas semanas construídas, sendo a primeira 
de 25 de março (sábado) a 27 de junho (sexta-feira) e a segunda de 19 de julho (sábado) a 22 de 
agosto (sexta-feira). Foram lidas todas as notícias publicadas em todas as editorias do jornal e 
categorizadas conforme os temas identificados e a abrangência da notícia. 

A segunda etapa consistiu na aplicação de um questionário divulgado na internet entre 20 e 
28 de janeiro de 2015, principalmente em meu perfil pessoal e em grupos do Facebook que tinham 
relação com a cidade de Itajaí. Para chegar o mais próximo possível do público do jornal, estabeleci 
como meta o mínimo de 96 respostas, para que a pesquisa tivesse 10% de erro amostral e 95% de 
taxa de confiança. Também busquei chegar o mais próximo possível de obter respostas de 10 
assinantes, 12 comparadores avulsos e 74 leitores que não compram o jornal4. No total, 
responderam o questionário 106 leitores, sendo 14 assinantes, 23 compradores avulsos e 69 pessoas 
que leem o jornal sem realizar a aquisição. 
 
2. DO CONSUMO CULTURAL AO CONSUMO DA NOTÍCIA 

 
Apesar dos estudos que envolvem os sujeitos e receptores terem se consolidado no Brasil 

apenas na primeira década dos anos 2000 (JACKS et al, 2014), a relação entre meios e audiências é 
bem anterior e praticamente marca a fundação da área conhecida como communication research 
(JACKS, 2015). A influência desses estudos para a área da comunicação foi tão forte que ajudou a 
consolidar o termo recepção até os dias de hoje, embora haja várias discussões em torno deste 
conceito. O problema, como apontam Escosteguy e Jacks (2005), é que o nome recepção acabou 
tendo seu uso consolidado tanto para designar as relações que se estabelecem entre os membros da 
audiência e os meios, quanto para denominar a área que estuda estas questões. 

Segundo Escosteguy e Jacks (2005), o problema de chamar tudo o que gire em torno dos 
receptores de estudos de recepção é que muitas vezes isto resulta em “[...] prejuízos para o debate 
teórico metodológico e para a organização do contexto empírico” (p. 110). De acordo com as 
pesquisadoras, no contexto internacional, diferentemente do que acontece no subcontinente latino-
americano, se utiliza o termo pesquisa de audiência para designar o conjunto de vertentes - como os 
estudos dos efeitos, usos e gratificações e de recepção. Nesse contexto, a recepção faz parte da 
esfera dos estudos de audiência. Assim, sigo a sugestão de Escosteguy e Jacks (2005) de que é mais 
apropriada a utilização do termo pesquisa de audiência, como é usada em âmbito internacional para 
abarcar todos os tipos de investigação - mercadológica ou acadêmica - que tenham como foco a 
compreensão dos sujeitos que recebem ou se relacionam com as tecnologias de comunicação.  

Seguindo o modelo de divisão dos estudos de audiência no âmbito internacional, Escosteguy 

                                                 
3 Na dissertação foram realizadas três etapas, mas neste artigo serão apresentados apenas os dados quantitativos. 
4 O cálculo levou em consideração que em média cada cópia de jornal no Brasil é lida por quatro pessoas 
(NAKAMURA, 2009) e que o Diarinho tem a circulação média em Itajaí de 6 mil exemplares. A explicação mais 
detalhada da metodologia está disponível em Costa (2016). 
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e Jacks (2005) apresentam como as principais vertentes latino-americanas o consumo cultural, 
frentes culturais, recepção ativa, uso social dos meios e o modelo das multimediações. Segundo as 
autoras, a razão para incluir o consumo cultural entre as correntes e/ou modelos teóricos que dão 
atenção às práticas simbólicas dos indivíduos em contato com os meios é pela possibilidade de 
entender as relações que se estabelecem entre o polo da emissão e o da recepção. Isso porque, até 
aquela época, a proposta de García Canclini não havia frutificado estudos com as audiências. Desde 
então, vêm surgindo algumas experiências de trabalhos que analisam o consumo dos meios de 
comunicação, como as teses de Goellner (2007) e Schmitz (2013), bem como a pesquisa “jovem e 
consumo midiático em tempo de convergência”, realizada pela Rede Brasil Conectado, sob a 
coordenação nacional da professora Nilda Jacks. 

O trabalho desenvolvido pela Rede Brasil Conectado merece um destaque especial nesse 
contexto, pois inicia uma tentativa de demarcar as diferenças dos estudos de recepção midiática e de 
consumo midiático. Diante da necessidade de alinhar o projeto com os participantes de todos os 
estados, Toaldo e Jacks (2013) escreveram o texto que se tornou a base para o estudo. Nele, as 
pesquisadoras consideram o consumo midiático como uma especificidade do consumo cultural e 
uma antessala para os estudos de recepção. Ou seja, segundo esta concepção, não só o consumo 
midiático pode ser estudado a partir do enfoque do consumo cultural de García Canclini, como 
também articulado em uma pesquisa de recepção. 

Segundo Toaldo e Jacks (2013), os estudos de consumo midiático e de recepção constituem 
níveis diferentes. Enquanto o primeiro tem o foco direcionado para a relação dos meios, o segundo 
tem relação com as mensagens. O consumo midiático diz respeito ao consumo do que a mídia 
oferece nos grandes meios e nos produtos/conteúdos oferecidos por esses meios. Para as pesquisas 
que fazem essa exploração, interessa saber o que se consome da mídia, a maneira como se 
apropriam dela e o contexto em que se envolvem com ela (TOALDO; JACKS, 2013). Já os estudos 
de recepção “[...] estão mais preocupados com a relação estabelecida pelos receptores com 
determinados gêneros e programas, na busca pela interpretação e produção de sentido [...]” 
(TOALDO; JACKS, 2013, p. 7). 

O entendimento de que o consumo midiático é uma especificidade do consumo cultural abre 
a possibilidade de aplicarmos o modelo esboçado por García Canclini nesta pesquisa. Porém, antes 
de fechar o foco de observação no consumo da notícia, é necessário – como o autor relata a respeito 
do consumo cultural -, “[...] situar os processos comunicacionais em um quadro conceitual mais 
amplo, que pode surgir das teorias e investigações sobre o consumo” (GARCÍA CANCLINI, 2010, 
p. 60).  

No texto que inaugura os estudos de consumo cultural de García Canclini (2010)5, O 
consumo serve para pensar, o autor aponta que, para o senso comum, há uma desqualificação moral 
e intelectual no ato de consumir. Geralmente, este ato está associado a gastos inúteis e compulsões 
irracionais.Embora os estudos sobre o consumo tenham se multiplicado, García Canclini (2010) 
argumenta que eles “[...] reproduzem a segmentação e a desconexão existente entre as ciências 
sociais” (p. 60). Ao observar esta lacuna, o autor propõe uma teoria sociocultural do consumo. A 
proposição de García Canclini (1993; 2010) faz críticas a duas visões muito comuns no tratamento 
do consumo: a concepção naturalista das necessidades e a instrumentalista dos bens.  

Ao refutar essas duas ideias, o autor propõe pensar o consumo além de simples gostos, 
caprichos e compras irrefletidas, como as pesquisas de mercado costumam abordar. Desta forma, 
define que “[...] o consumo é um conjunto de processos culturais em que se realizam a apropriação 
e o uso dos produtos” (GARCÍA CANCLINI, 2010, p. 60). Segundo Escosteguy e Jacks (2005), 
esta proposta supera a ideia de que “[...] o consumo é um ato individual, irracional, movido por 
desejo no qual são exercitados apenas gostos pessoais” (p. 57).  

Na perspectiva de que “o consumo serve para pensar”, o autor apresenta seis modelos que 
                                                 
5 O texto foi publicado pela primeira vez em 1991. Na versão citada, o autor apresenta uma ampliação do artigo 
original. 
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5 O texto foi publicado pela primeira vez em 1991. Na versão citada, o autor apresenta uma ampliação do artigo 
original. 

 

representam racionalidades diferentes. São eles: 1) Racionalidade Econômica; 2) Racionalidade 
sociopolítica interativa; 3) Racionalidade estética e simbólica; 4) Racionalidade integrativa e 
comunicativa; 5) Racionalidade do desejo e; 6) Racionalidade Cultural. O autor defende que esses 
enfoques parciais devem ser relacionados para estudar o consumo. 

García Canclini (1993) afirma que a “[...] apropriação de qualquer bem é um ato que 
distingue simbolicamente, integra e comunica, objetiva os desejos e ritualiza sua satisfação (p. 33) .  
Dessa forma, segundo o autor, os modelos apresentados anteriormente são gerais e aplicáveis a 
qualquer tipo de consumo, e não somente os relacionados à arte e ao conhecimento. Entretanto, é o 
próprio autor que defende ser necessária a diferenciação entre o que acontece com determinados 
bens ou atividades e chamá-los de consumo cultural.   

O autor afirma que os produtos culturais têm valor de uso e valor de troca, que servem 
também para a expansão do capital, mas destaca que o valor simbólico a eles atribuídos sobressaem 
aos utilitários e mercantis. Assim, o autor define o consumo cultural como “O conjunto de 
processos de apropriação e usos de produtos em que o valor simbólico prevalece sobre os valores de 
uso e de troca, ou onde ao menos estes últimos se configuram subordinados à dimensão simbólica” 
(p. 34). 

Toaldo e Jacks (2013) afirmam que esta contextualização, realizada por García Canclini, 
permite que o consumo midiático seja pensado como uma vertente do consumo cultural. Para elas, 
“[...] o autor deixa esse entendimento muito claro quando se refere aos meios de comunicação, 
nomeando-os e fazendo uma diferenciação da maior implicação econômica na produção cultural 
midiática” (p.6). Segundo as autoras, 

 
[...] 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, 
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no que se refere a tendências, comportamentos, novidades, identidades, fantasias, 
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questão epistemológica. 
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dependente de arcabouços conceituais e teóricos de outros campos das ciências sociais e humanas” 
(p. 198). Em um extremo estão aqueles que supõem a inexistência de razões para sustentar a 
legitimidade própria, e no outro os que afirmam ter a ciência jornalística uma autonomia teórica 
para dispensar até mesmo a transdisciplinaridade (SILVA, 2009b). 

Para o desenvolvimento dos estudos da audiência no jornalismo, talvez este segundo grupo 
seja o mais problemático, já que ao pensar o interesse da pesquisa em jornalismo define-se “a 
atuação técnica profissional e os processos e produtos da rotina jornalística como locus único da 
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teoria, que brotaria da prática” (SILVA, 2009a, p. 202). Ignora-se, assim, nos debates acadêmicos, o 
consumo e a recepção dos conteúdos jornalísticos. 

O problema dessa abordagem, segundo Silva (2009a), é que o conceito de campo 
jornalístico, de Pierre Bourdieu, é usado para afirmar que já há um campo próprio da pesquisa em 
jornalismo. “O campo social do jornalismo recortado pela abordagem sociológica atende às 
demandas da sociologia, não aos vazios conceituais de uma Teoria do Jornalismo” (SILVA, 2009b, 
p. 11). Para pensar a produção do conhecimento em jornalismo é necessário se voltar mais 
criteriosamente para os conceitos de campo científico-acadêmico, até que se chegue ao epistêmico 
(SILVA, 2009a). A autora considera necessário sair dos impasses de abordagens que buscam na 
prática profissional o certificado científico do campo, tais como reflexões sobre o conhecimento do 
jornalismo, no jornalismo, sobre o jornalismo, estudos de jornalismo e teorias do jornalismo. Pois, 
quando se restringe à expressão material de objetos específicos de pesquisa, a observação do objeto 
do campo epistêmico não dispõe do afastamento necessário. 

Para enfrentar este embate, Gislene Silva (2009b) propõe um caminho intermediário em que 
compreende o jornalismo como um fenômeno comunicacional - e por isso as teorias do jornalismo 
estão incluídas na Comunicação - além de defender que é possível pensar cientificamente o 
fenômeno noticioso. Para isso, a autora aponta três questões chaves: 1) o campo epistêmico não 
pode ser reduzido ao campo profissional do jornalismo; 2) o objeto de estudo do jornalismo 
ultrapassa sua materialidade das manifestações concretas dos meios de comunicação; e 3) a Teoria 
do Jornalismo deve ir além de estudos de formatos, técnicas, rotinas produtivas e conteúdos 
divulgados.  

Para estudar o jornalismo por esse caminho, é preciso repensar o conceito de notícia e tomá-
lo como categoria central, expandindo-o para além do que é tratado hegemonicamente na Teoria do 
Jornalismo. Só assim é possível ir além do jornalismo de referência, de qualidade, informativo. É 
importante ressaltar que o conceito proposto por Silva (2009b) procura responder à particularidade 
do objeto de estudo de jornalismo sem sair do Campo da Comunicação. “Considero que a ciência 
jornalística tem como objeto de estudo o fenômeno notícia, e assim conceituo este fenômeno 
específico: notícia é a socialização de quaisquer informações de caráter público, atual e singular e 
que atenda a diferentes interesses”6 (SILVA, 2009b, p. 13). 

Esse conceito de notícia tem um caráter menos ingênuo daqueles vinculados ao paradigma 
midiacêntrico. Apesar dessa expansão não ser apenas para abarcar os estudos de consumo e 
recepção da informação jornalística, ele os contempla, já que pressupõe que a notícia também 
responde pelos interesses do público, não só da empresa jornalística, além de ser objeto de 
interesses externos como de empresas e governos. Além disso, como o conceito lida com qualquer 
tipo de notícia, também são de interesse do jornalismo os fait-divers, as reportagens 
sensacionalistas, as fofocas, as banalidades, os textos engraçados e mesmo as notícias falsas, que 
não fazem parte da perspectiva até então hegemônica na pesquisa de jornalismo. É seguindo esse 
caminho apontado por Silva (2009b), que se propõe trabalhar o consumo da notícia. Não como o 
jornalismo sendo maior ou independente da comunicação, mas como uma especialidade dela. 

 
3. OS TEMAS DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO DIARINHO 
 

Embora o conceito de notícia de Silva (2009b) dê margem para estudar tanto o jornalismo 
informativo, quanto o opinativo, neste artigo me detenho somente ao primeiro. Desta forma, a 
análise de conteúdo dos temas se concentrou apenas às notas, notícias e reportagens publicadas nas 
12 edições do jornal Diarinho, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 
Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
24/05 26/05 03/06 11/06 19/06 27/06 
                                                 
6 Grifos da autora 
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TABELA 01 – DATA DAS EDIÇÕES ANALISADAS 
FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR 

 
Desta forma, foram analisadas o total de 303 notícias, publicadas nas 11 editorias 

encontradas: Geral (69), Polícia (63), Esporte (64), Política (25), Costa Esmeralda (39)7, Voz do 
Povo (21), Seu Dinheiro (7), Náutica (7), Economia (6), Especial (2) e Feito em Casa (1). Não 
entraram na análise as editorias Variedades, que publica colunas sociais, resumo de novelas e 
programação de cinema, e Opinião, destinada às colunas opinativas. Das editorias destinadas ao 
gênero informativo, somente Polícia, Geral e Esporte são fixas e foram encontradas em todas as 
edições analisadas. 

O tema que teve mais notícias foi Futebol, com 28 incidências. A categoria fica ainda maior 
se contabilizadas também as que dizem respeito ao time da cidade, o Clube Náutico Marcílio Dias, 
que teve duas incidências. Apesar da quantidade de notícias desse tema ter sido maior devido à 
Copa do Mundo, o esporte ainda tem grande destaque se não forem consideradas as 14 notícias 
publicadas sobre o campeonato durante a primeira metade da coleta dos dados. 

O segundo tema mais publicado nas páginas internas do Diarinho é Denúncia, com o total 
de 26 notícias. Essa temática esteve presente em quatro editorias diferentes: a Voz do Povo, com o 
total de 16 incidências; Costa Esmeralda, com seis; Política, com três; e Polícia, com apenas uma 
notícia. Na categoria foram incluídas denúncias feitas tanto pelo jornal, como pelos leitores do 
jornal. 

Prisão teve o total de 21 notícias, e foi publicado nas editorias de Polícia e Costa Esmeralda. 
Em sequência, aparece o tema Acidente, com 19 notícias publicadas nas editorias Polícia, Geral, 
Costa Esmeralda, Voz do Povo e Náutica. 

A categoria Morte teve o total de 12 incidências, enquanto Ação da Prefeitura teve 11 e 
Ação da Polícia, Eleição e Obras Públicas 10 cada. Apareceram ainda com alguma ênfase os temas 
Assalto e Atos do Legislativo com nove incidências cada, e ainda Comércio e Surf com sete cada. O 
Gráfico abaixo demonstra a proporção de cada um desses, que foram os temas com maior 
incidência no jornal. 

 

  
IMAGEM 01 – TEMA DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO DIARINHO 
FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR 
 
Além desses, apareceram outros 56 temas com uma incidência menor que 2%. São eles: 

Assassinato (6), Música (6), Vôlei (6), Aniversário da Cidade (5), Decisão Judicial (5), Evento (5), 
                                                 
7 Costa Esmeralda é a região que compreende os municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, localizados no 
Litoral Norte Catarinense. A editoria foi criada para fortalecer a circulação do jornal na região, mas logo foi extinta. 
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Saúde (5), Handebol (4), Navegação (4), Teatro (4), Briga (3), Educação (3), Festa (3), Fórmula 1 
(3), Lazer (3), Ação do Ministério Público (2), Ciência (2), Cursos (2), Hospitalização (2), Incêndio 
(2), Legislação (2), Literatura (2), Marcílio Dias (2), Meio Ambiente (2), MMA (2), Qualificação 
Profissional (2), Tecnologia (2), Tênis (2), Adoção (1), Animais (1), Asilo (1), Atletismo (1), Bazar 
(1), Caratê (1), Cargos Públicos (1), Ciclista Maluco8 (1), Concurso Público (1), Desbarrancamento 
(1), Economia Doméstica (1), Exposição de arte (1), Ginástica artística (1), Greve (1), Jiu-Jitsu (1), 
Judô (1), Lançamento de Livro (1), Porto (1), Promoção (1), Rally (1), Religião (1), 
Responsabilidade Social (1), Serviço Militar (1), Serviço Público (1), Skate (1), Taekwondo (1), 
Trânsito (1), Transporte Público (1), Triathlon (1), Turismo (1), Vela (1) e Voluntariado (1). Apesar 
desses temas terem aparecido pouco, a soma deles resulta em 40,98% do total de temas das notícias. 

Em relação à abrangência das notícias publicadas no Diarinho, quase metade dos 303 textos 
analisados é de abrangência regional, com 142 no total, enquanto as notícias de Itajaí apareceram 
116 vezes. As notícias mais abrangentes aparecem em menor valor, foram encontradas 17 
nacionais, 14 estaduais e 12 internacionais. Além dessas, encontrei ainda três notícias que não 
determinavam o local. 

 

  
IMAGEM 02 – ABRANGÊNCIA DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS NO DIARINHO 
FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR 
 
A análise de conteúdo das notícias publicadas pelo Diarinho mostra que o jornal se 

enquadra no que se convencionou chamar de jornalismo popular. Mesmo com a ênfase na cobertura 
policial e esporte – principalmente sobre futebol – o jornal também dá destaque para notícias que 
envolvem política e que afetam a vida da população, principalmente com caráter local e regional. 

 
4. TEMAS MAIS E MENOS LIDOS PELOS LEITORES DO DIARINHO 

 
O primeiro questionamento sobre as preferências dos leitores diz respeito ao tema que os 

informantes mais leem. Apenas uma opção poderia ser selecionada. Dos 23 temas9 oferecidos como 
resposta, apenas três se sobressaíram. O tema mais lido é Notícias de Itajaí, com quase 39% das 
respostas. Em segundo lugar ficou o tema Política Local, com a preferência de quase 21% dos 
informantes. O terceiro mais lido é Notícias Policiais em Geral, com mais de 14% das respostas. Os 
demais temas ofertados foram selecionadas por menos de 5% dos informantes. Pode-se notar que os 
principais temas escolhidos por leitores são mais gerais e abrangem uma gama de outras 
possibilidades de respostas disponíveis no questionário. Por exemplo, notícias de Acidentes, 
Assaltos, Assassinatos e Morte compõe o que chamamos aqui de Notícias Policiais em Geral. O 
gráfico a seguir apresenta a porcentagem dos três temas preferidos pelos informantes da pesquisa 
quantitativa: 

 

                                                 
8 Morador de Itajaí que ficou conhecido por realizar viagens pelo Brasil de bicicleta.  
9 Os temas disponibilizados como resposta foram baseados nos encontrados na análise de conteúdo, mas foi necessária 
uma reorganização para diminuição do número de repostas. São eles: Denúncias de leitores, Prisões, Acidentes, 
Assaltos, Assassinatos, Mortes, Notícias de Itajaí, Escândalos, Marcílio Dias, Futebol, Outros Esportes, Prefeitura, 
Câmara de Vereadores, Justiça, Ministério Público, Políticos, Política Local, Programação Cultural, Saúde, Meio 
Ambiente, Mercado de Trabalho e Educação. 

46,86%
38,28%

4,62% 5,61% 3,96%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Regional Itajaí Estadual Nacional Internacional

540 



 

Saúde (5), Handebol (4), Navegação (4), Teatro (4), Briga (3), Educação (3), Festa (3), Fórmula 1 
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IMAGEM 03 – PRINCIPAIS TEMAS DE NOTÍCIAS MAIS LIDAS 
FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR 
 
Na questão anterior os informantes marcaram apenas o tema mais lido, podendo indicar 

apenas uma resposta. Na questão que segue, sobre quais outros temas são lidos no Diarinho, eles 
puderam selecionar quantas respostas fossem necessárias. Das 23 categorias temáticas, apenas seis 
não ultrapassaram 10% da preferência dos leitores . Assim como na questão anterior, o tema que 
recebeu a maior quantidade de respostas foi Notícias de Itajaí, com quase 39%. 

Entre as questões com mais de 20% das respostas, assim como na questão anterior, também 
apareceram os temas Notícias Policiais em Geral, com mais de 30%, e Política Local, com mais de 
28%. Entretanto, nesta questão o tema Notícias Policiais foi assinalada por um número maior de 
informantes que Política Local. Por outro lado, tiveram destaque ainda temas que poderiam ser 
enquadrados neste último, como Prefeitura, com quase 36%, Câmara de Vereadores, com mais de 
30% e Políticos, com quase 21%. Já os temas que poderiam ser enquadrados nas Notícias Policiais 
foram selecionadas por menos de 20% dos informantes. Foi o caso de Acidentes, com pouco mais 
de 16%, e Assaltos, com pouco mais de 15%. Já os temas Prisões, Assassinatos e Mortes não 
obtiveram nem 10% da seleção dos informantes.  

Também com até 20% das respostas dos informantes, apareceram os temas Denúncias dos 
Leitores, com mais de 29%, e Programação Cultural, com mais de 27%. Entre 20% e 10% de 
preferência dos leitores, ficaram os temas Mercado de Trabalho, com quase 20%, Escândalos, com 
quase 18%, Saúde, com quase 17%, Meio Ambiente, com cerca de 16%, Justiça e Educação, com 
aproximadamente 15% cada, e Ministério Público, com mais de 14%. 

 

 
IMAGEM 04 – TEMAS DE NOTÍCIAS MAIS LIDAS 
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Entre os temas que não são lidos pelos leitores do Diarinho, os três primeiros dizem respeito 
ao mesmo grande tema: Esportes. O que de certa forma surpreende, já que o jornal dispõe de pelo 
menos três páginas diárias para a editoria de Esportes. Com mais de 46% das respostas dos 
informantes, o futebol é o tema menos lido entre os leitores que responderam ao questionário. Em 
seguida aparece Marcílio Dias, o time de futebol profissional da cidade, com mais de 31%. Outros 
Esportes, por sua vez, recebeu mais de 29% da seleção dos informantes. 

Com exceção de Mercado de Trabalho, que ficou em sexto lugar entre os temas que não são 
lidos, com mais de 21%, os outros três que compõem a lista das principais respostas são todos 
subtemas de Notícias Policiais. O tema Mortes recebeu mais de 23% de seleção dos informantes, 
assassinatos mais de 16% e prisões mais de 12%. Há de se apontar, ainda, que esses temas também 
não foram assinalados por mais de 10% dos informantes nas respostas nas questões que 
perguntavam quais os temas mais lidos e considerados mais importantes. A única exceção foi o 
tema Mercado de Trabalho. 

 

 
IMAGEM 02 – TEMAS DAS NOTÍCIAS MENOS LIDAS 
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analisado tenha coincidido com a Copa do Mundo, o que gerou um aumento de notícias sobre 
futebol, o tema também estaria entre os mais frequentes se fossem desconsideradas as que falam do 
evento. 
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Outros temas que também tiveram destaque no número de notícias publicadas são 
relacionados à política e polícia. Entretanto, em relação à esta última, posso dizer que as notícias 
têm um caráter mais informativo do que sensacionalista (da forma como ficou conhecido o Notícias 
Populares). Há sim a constante utilização de gírias, algumas que só quem mora na região irá 
entender, mas isto remete mais à proximidade do público do que ao sensacionalismo.  

Da mesma forma que as notícias policiais tiveram um destaque na quantidade de 
publicações, essas notícias foram também indicadas pelos leitores como as mais lidas. Entretanto, 
com uma porcentagem bem menor que as Notícias de Itajaí e Política Local. Embora não aparente 
nos dados aqui apresentados, as entrevistas realizadas para dissertação revelaram que parte desse 
interesse surge por mostrar os acontecimentos que cercam o leitor, pelo viés local. Alguma coisa 
que aconteceu perto de casa, ou com alguém conhecido, ou ainda conhecido de um conhecido. 

A importância da notícia local é, portanto, o que mais se sobressai na pesquisa. Não só por 
Notícia de Itajaí ser o tema mais lido pelos leitores, mas principalmente por apontar que este pode 
ser um caminho para a continuidade do jornal impresso, que tantas vezes já teve a morte decretada. 
Talvez não seja tão rentável manter um jornal local, mas pela possibilidade de preencher diversas 
lacunas deixadas pelos veículos de maior abrangência ainda há espaço para eles e com certeza há 
leitores que vão se interessar pelas histórias que podem contar. 
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TÉCNICAS DE ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO NO ENSINO DE PUBLICIDADE: 

SENSIBILIDADE, CRITICIDADE E AUTONOMIA.1 
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RESUMO 
 
O texto em questão, é parte da monografia de conclusão de curso ainda em faze de desenvolvimento, 
trazida para este evento justamente para levantar discussões e lapidar este trabalho. De forma geral, 
busca-se discutir a relevância da busca por conteúdos além da publicidade, como o cinema, a fim de 
tornar o ensino na área de comunicação mais completo e adaptado as novas necessidades da 
sociedade, assim como do mercado e dos estudantes de publicidade. Para isso, são analisadas as 
relações do sujeito contemporâneo com o consumo e com a sua identidade, como isso implica em 
mudanças no mercado de publicidade e posteriormente, no ensino de criação.  O objetivo principal 
deste artigo é justamente apresentar uma proposta de atividade para tentar tornar o ensino de criação 
mais significativo, criativo e condizente com o contexto atual da publicidade e dos seus estudantes. 
Essa prática de ensino será colocada em prática no segundo semestre de 2017, na disciplina de 
Redação Publicitária II. Os dados serão coletados e posteriormente divulgados. Porém, é 
imprescindível colocar essa proposta em discussão tanto para sua lapidação, quanto para ampliar a 
discussão sobre o ensino de criação em publicidade.  
 
Palavras-chave: cinema; ensino; criatividade; comunicação; publicidade 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Este texto trata-se de um trabalho de conclusão de curso em desenvolvimento. O que está 
colocado aqui é um compilado e resumo de tudo o que foi levantado para o projeto de conclusão de 
curso citado. Mas principalmente, o que será apresentado é uma possível experimentação para a teoria 
exposta. Portanto, o objetivo principal deste artigo é levar ao público científico uma possibilidade de 
exercício aplicado, que acontecerá na disciplina de Redação Publicitária II, na UFPR, durante o 
segundo semestre de 2017. Assim, levantando discussões e possíveis aprimoramentos para a pesquisa 
deste autor e de seu orientador.  

Este artigo, e trabalho de conclusão de curso, toma como base uma pesquisa maior, intitulada 
“Práticas no ensino de criação publicitária”. Desenvolvida a partir dos estudos do Grupo de Pesquisa 
(certificado no CNPq) “Ensino Superior de Publicidade e Propaganda”4, da qual o autor desse texto 
fez parte com o Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná – Edital 
2015/2016. A finalidade da pesquisa em questão é adicionar um olhar crítico ao ensino de Criação 
Publicitária como ele é feito hoje nas Universidades brasileiras. Um dos pontos principais da pesquisa 
é buscar identificar práticas institucionalizadas de ensino, ou seja, práticas que de tanto serem 
repetidas acabaram se tornando rotina e posteriormente, institucionalizações (BERGER & 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Estudante do 8º período do curso de Publicidade e Propaganda, Universidade Federal do Paraná, 
eduardo96brunetto@gmail.com. 
3  Orientador. Docente no Departamento de Comunicação Social da UFPR e Professor no PPGCOM UFPR, e-
mail: fabiohansen@yahoo.com. 
 
4   Para conhecer o grupo de pesquisa e ler as suas publicações, é só visitar o site: www.grupoiep.com.  
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LUCKMANN, 2008) dentro das salas de aula de criação publicitária. Outro objetivo da análise era 
buscar práticas de ensino que se distinguissem das institucionalizadas e poderiam ser classificadas 
como inovadoras, criativas e motivadoras. Porém, para tomar uma atitude transformadora perante o 
ensino, antes precisamos olhar o mundo a nossa volta e nos questionar: o que está acontecendo no 
mercado publicitário e na comunicação e como a universidade pode preparar os estudantes para essa 
realidade? 
 
 
2. OS VENTOS QUE SOPRAM SOBRE O MERCADO PUBLICTÁRIO E QUE PODEM 
LEVAR EMBORA MENSAGENS FRACAS  
 

As mudanças sociais e tecnológicas que estão sendo trazidas pelas novas mídias e pela 
globalização estão refletindo nos meios de comunicação e na economia. E assim, irão mudar também 
a publicidade. Não estamos falando de uma ruptura radical. Mas nós, acadêmicos, precisamos ficar 
atentos a essas mudanças para pensar em como preparar melhor os alunos para o futuro.  

Das principais transformações que ocorreram no meio publicitário, vale ressaltar dois 
principais campos muito afetados e que acabam tendo maior impacto no funcionamento do mercado. 
São eles: as mídias e o público. E quando falamos em público, precisamos nos dar conta que esse 
termo abrange dois diferentes tipos de público: tanto o que recepciona a propaganda, como o que é 
responsável por fazê-la.  

 
Parte-se do pressuposto que a publicidade de hoje – a considerar as novas tecnologias, a 
interação, as novas linguagens, o consumidor engajado, os públicos segmentados e a 
pulverização das mídias existentes – tem sofrido dificuldades em ajustar seu modelo de 
negócios a essa nova realidade, tendo em vista a sólida constituição deste mercado 
publicitário sedimentando financeiramente sobre o modelo das grandes mídias de massa. 
(CARVALHO, CHRISTOFOLI, 2015, p.2)  
 

Primeiramente, vamos tratar das mídias. A princípio, as agências de publicidade nada mais 
eram do que vendedoras de espaços midiáticos, fazendo a intermediação entre anunciante e veículos 
de comunicação. Essa postura das agências reflete até hoje em uma dependência econômica em 
relação aos meios de comunicação de massa. “Sob nosso ponto de vista, de todas estas fases, a 
primeira já indica uma característica que irá permear muitos dos negócios publicitários ainda nos dias 
de hoje: o valor do espaço publicitário antes do próprio conteúdo.” (CARVALHO, CHRISTOFOLI, 
2015, p.5). Novas tecnologias surgiram, como a internet, aumentando o acesso a informação e dando 
“início à pulverização da verba publicitária” (CARVALHO, CHRISTOFOLI, 2015, p.7). A 
importância dos grandes meios diminuiu, a concorrência e as mensagens publicitárias aumentaram. 
“Afinal, ainda assim, a web e seus resultados sobre os processos produtivos e criativos se 
configuraram talvez como a principal transformação da atualidade.” (CARVALHO, CHRISTOFOLI, 
p.8, 2015).  

Agora, vamos abordar o público. Esse sim mudou, e aliás, nunca para de mudar. Uma das 
principais características do público atual é a sua impermanência. Um autor que aborda o assunto é 
Bauman. Em seu livro “Modernidade Líquida” (2000), ele oferece um panorama do indivíduo da 
sociedade atual, como se comporta diante da globalização e como a mudança constante passou a fazer 
parte de sua vida. O próprio título, ao utilizar a palavra “líquido”, já remete a inconstância, a ausência 
de forma e contínua imaterialidade. 

 
Ser moderno passou a significar, como significa hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda 
menos capaz de ficar parado. Movemo-nos e continuaremos a nos mover não tanto pelo 
“adiamento da satisfação” como sugeriu Max Weber, mas por causa da impossibilidade de 
atingir a satisfação. (BAUMAN, 2000, p.37) 
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Com a percepção de que o sujeito é cambiante e nunca está parado, desistiu-se da ideia de 
tentar atingi-lo. As marcas resolveram criar tipos de clientes ideais, que em algum momento da sua 
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3. E O ENSINO DE PUBLICIDADE? COMO ESTÁ E COMO PODE FICAR?  
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Após essa discussão sobre como o mercado publicitário vem se alterando, chegou a hora de 
nos perguntarmos: como essas mudanças se refletem no ensino de publicidade e propaganda? Mais 
especificamente ainda, no ensino de criação, que lida com desafios cada vez maiores para seduzir o 
público? Essas questões não encontram uma resposta exata, até porque, como afirma Neusa Demartini 
Gomes: “A área acadêmica de publicidade e propaganda é, sem dúvida, a mais carente de debate.” 
( 2007, p.155) 

Mas porque isso acontece? Assim como o começo da propaganda no Brasil foi muito voltada 
para os meios de comunicação de massa, para as mídias, o ensino também foi. As Universidades, que 
tinham como docentes membros do mercado publicitário, estabeleciam como principal objetivo 
ensinar estudantes a utilizar as técnicas necessárias para trabalhar com publicidade.  

 
A atividade publicitária surgiu no Brasil no início do século XX com um aprendizado prático, 
complementado com a vinda da General Motors ao Brasil e a instalação de seu departamento 
de publicidade [...] A tradição que temos de os cursos enfatizarem o ensino prático talvez 
venha daí [...]. (GOMES, 2007, p.155-156) 
 

Porém, o que precisamos nos dar conta, é que ainda encontramos fortes traços dessa herança 
mercadológica e tecnicista dentro das salas de aula de publicidade. Em relação as Matrizes 
Curriculares, é válido trazer para este texto a tese de doutorado de Bruno Pompeu Marques Filho. 
Nela, Pompeu procura um diagnóstico mostrando como o ensino de publicidade permanece 
predominantemente tecnicista no Brasil. 

 
O que salta aos olhos é uma postura predominante instrumental, técnica e prática da 
publicidade que se ensina no Brasil. [...] Ou seja: a celeuma anunciada e facilmente 
constatada nos cursos de publicidade entre teoria e prática se dá principalmente marcada pelo 
desequilíbrio. Privilegia-se sobremaneira os fazeres, os produzires, os executares e deixa-se 
de lado os pensares, refletires e discutires. (2013, p. 284) 

 
Agora, para trazer exemplos de como o mercado se reproduz dentro da sala de aula em práticas 

de ensino, seria adequado mostrar a fonte pela qual este texto foi influenciado, o 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”. Orientador deste 
trabalho, Fábio Hansen aborda em seu texto “Relações de consumo: o mundo do trabalho publicitário 
e o ensino de criação publicitária” (2013) como o discurso pautado pelo mercado publicitário permeia 
o contexto da sala de aula, tornando-a um lugar de reprodução do que já existe, e não de 
experimentação do novo.  

 
A palavra prêmio e os nomes da agência e do anunciante vêm de outro lugar do saber (do 
discurso do mundo profissional) e impõem-se como apropriados ao dizer pedagógico, uma 
vez que servem para legitimar o saber do professor diante do aluno. Ancorado no discurso 
do mundo profissional, o professor pode influenciar o aluno a não questionar ou discutir. 
(HANSEN, 2013, p. 468) 
 

Como o mercado está em completa mudança, nem professores, alunos ou oráculos podem 
prever o que irá acontecer com ele no futuro. É preciso então, pensar em certas habilidades e talentos 
que podem dar aos alunos de publicidade condições para enfrentar esse cenário instável da 
comunicação atual. Mas quais seriam essas tais habilidades?  
  Segundo Bruno Pompeu Marques Filho, já mencionado anteriormente, a sensibilidade seria a 
principal habilidade que deveria ser desenvolvida em futuros publicitários. Encarando o publicitário 
pela visão de McCkraken (2003), onde o profissional de propaganda é visto como um mediador de 
símbolos, que capta os signos que fazem parte da sociedade, para então, os transformar em mensagens 
impactantes, a sensibilidade seria um fator decisivo. O publicitário precisaria estar sensível, atento, 
focado em captar esses signos em meio a sociedade.  
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Ou seja: o publicitário contemporâneo precisa desenvolver duplamente seu talento sensível.  
Precisa abrir-se sensivelmente aos significados esparsos pela cultura, da mesma forma que 
necessita ser sensivelmente apto a criar mensagens significativas. (MARQUES FILHO, 
2007, p. 307)  
 

O desenvolvimento da criticidade é um fator apontado tanto por Neusa Demartini Gomes, 
quanto por João batista Wink. Segundo Gomes, a Universidade carece de uma formação mais voltada 
para as utilizações culturais e sociais da propaganda, não vendo a publicidade apenas como uma 
ferramenta de marketing, mas sim, por suas diversas facetas. Segundo ela, isso traria à tona o potencial 
ético e cultural da propaganda. “É uma dificuldade em sala de aula se fazer o aluno pensar antes de 
buscar uma solução tecnológica, de efeito fácil.” (GOMES, 2007, p. 307).  

Tereza Cristina Vitali, menciona a importância da autonomia. Para ela, a demanda e a 
importância da propaganda dentro das empresas aumentou muito nos últimos anos. A comunicação 
passou de simples peça, para uma das principais formas de fazer a empresa caminhar, crescer e se 
posicionar dentro do mercado. Isso acabou exigindo uma compreensão maior do processo de 
comunicação por parte dos estudantes que precisam “ser um bom negociante, enxergar novas ideias 
na mídia, ter sensibilidade para analisar o mercado.” (VITALI, 2007, p.24) 
 
 

6. AQUI ENTRAM AS NARRATIVAS  

A narrativa faz parte da forma como uma experiência, anúncio, filme, são pensados e criados 
para gerar significado e serem bem interpretados pelo público. “Neste caso, a dimensão que se 
evidencia é de explorar emoções, apelar para a experiência de compra e investir em relacionamentos.” 
(CARVALHO, CHRISTOFOLI, 2015, p.10). A narrativa não cabe apenas em um roteiro para TV, 
ou para filmes no Youtube, mesmo esse sendo o foco principal da monografia que inspira este texto. 
Ela cabe na própria criação de uma marca. Uma empresa precisa selecionar valores, concretizar sua 
identidade por meio de ações, gerar histórias e criar narrativas com significado para que as suas 
mensagens não passem desapercebidas. Porém, como a prática de ensino será na disciplina de 
Redação Publicitária, é mais condizente com o conteúdo abordar o tema focando em ajudar os alunos 
a construir mensagens audiovisuais mais impactantes. 

Mas se estamos falando de narrativas, por que este texto foca em cinema e roteiro? Primeiro, 
esse é um tema de maior interesse deste autor. Por isso, o cinema foi uma porta de entrada para o 
estudo de narrativas. Além disso, pela sua linguagem audiovisual e constante uso de estereótipos, o 
cinema mostra-se próximo dos estudantes de publicidade, que podem entender sua estrutura com mais 
facilidade do que a literatura, de repente. Falar de roteiro e cinema é apenas uma das formas de 
abordarmos a criação das narrativas. Talvez, um dos mais fáceis de serem compreendidos por 
publicitários, mas certamente, não o único. Sem falar que, todo redator publicitário precisa carregar 
consigo habilidades de roteirista. Afinal, dentro ou fora das agências, pode se deparar com esse tipo 
de trabalho. Porém, ser um roteirista requer preparação para se contar um boa história.  

Um roteirista e qualquer um que queira contar uma boa história, acima de tudo, precisa ser 
sensível ao mundo. O roteiro conduz o público pela visão que o roteirista tem de tudo o que vê. 
“Grandes roteiristas se distinguem por seu estilo pessoal de contar a estória, um estilo que não é 
apenas inseparável de sua visão, mas, de uma maneira profunda, é a sua visão.” (MCKEE, 2013, p. 
22). Um bom roteirista precisa estar atento a que símbolos pode utilizar para passar a impressão de 
que seu personagem é extrovertido, problemático, estressado, psicopata ou preguiçoso. Precisa 
conhecer as motivações das pessoas para conseguir gerar identificação entre seus personagens e o 
público. E muitas vezes, olha para si mesmo em busca de respostas. “Quando tiver dúvidas sobre o 
personagem, recorra à sua própria vida. Pergunte-se: se eu estivesse naquela situação, o que faria no 
lugar do meu personagem?” (FIELD, 2001, p. 21) Deu para perceber que existem muitas semelhanças 
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com o que a comunicação precisa fazer hoje em dia, não é mesmo? 
 

7. PROPOSTA DE ATIVIDADE  

 Pensando em todos esses paralelos entre a comunicação e o papel de um roteirista, o autor 
deste texto, junto com seu orientador de pesquisa Fábio Hansen, formulou práticas de ensino tomando 
como base técnicas de roteiro para serem aplicadas na disciplina de Redação Publicitária II durante o 
segundo semestre de 2017. Na ementa da disciplina, constam os seguintes objetos de estudo: 
“Estrutura, forma e conteúdo do texto publicitário em narrativas audiovisuais. Composição da 
mensagem publicitária: o verbal, o visual e o sonoro. Roteiro para peças publicitárias. Redação 
publicitária para multiplataformas.” Ou seja, a disciplina possuí grande aderência com o conteúdo 
referente a cinema e narrativas audiovisuais. As aulas em que os exercícios forem desenvolvidos 
serão gravadas para posterior análise e conclusão da monografia deste autor. As técnicas de cinema 
escolhidas serão referentes a de criação de personagens e diálogos, retirada do livro de Syd Field, 
“Manual do Roteiro” (2000). O exercício conta com as seguintes etapas:  
 
7.1 AULA EXPOSITIVA:  

 Nessa aula, serão abordadas técnicas de roteiro básicas extraídas do livro de Syd Field, Manual 
do Roteiro (2000). O foco será ensinar os alunos a como criar personagens e escrever diálogos. No 
início da aula, será perguntado para os alunos: vocês acreditam que será útil para vocês, publicitários, 
aprender técnicas de cinema? O objetivo dessa pergunta é entender o quão relevante os próprios 
alunos consideram uma aula que traz um tema não diretamente ligado a propaganda.  
 
7.1.1 Introdução:  
 
 Iniciaremos a exposição de conteúdo com a base para criar um personagem: os estereótipos. 
A definição do termo será explicada e exemplos de estereótipos contidos dentro de comerciais serão 
expostos e discutidos. Então será perguntado, que estereótipo essa propaganda utiliza? E ela o reforça 
ou o desconstrói?  
 O intuito dessa primeira parte da aula é demonstrar como os estereótipos estão sempre 
presentes na propaganda e como é praticamente fugir deles. Também é aberto espaço para a discussão, 
para que os próprios alunos tentem identificar esses estereótipos e percebam sua presença.  
 Então, um primeiro exemplo fora da publicidade será trazido. Nesse caso, não do cinema, mas 
uma série da Netflix intitulada Stranger Things. Ela será utilizada para mostrar como o audiovisual 
utiliza a quebra dos estereótipos a fim de alcançar uma maior complexidade em seus personagens. 
Mais especificamente, será mostrado como é apresentado o personagem do Xerife Hopper (David 
Harbour).  

Na série, a cena de apresentação começa com um close em um desenho de criança pendurado 
na parede de uma casa. O desenho mostra uma casa, um pai e uma mãe. Então, a câmera se afasta e 
volta-se para a sala. Vemos cervejas por todo o lugar, cigarros, restos de comida, uma TV ligada em 
plena manhã e Hopper deitado no sofá, acordando no susto. Ele percebe que está atrasado e vai se 
arrumar. Vemos que ele está sozinho na casa. Nenhum sinal da criança ou da mãe que estavam no 
desenho. 

 Antes de partir para o exemplo, será perguntado: como vocês imaginam um Xerife? A ideia 
é que os alunos tragam uma visão do estereótipo de um Xerife. Alguém íntegro, exemplar, pai de 
família, objetivo e determinado. Então, ao vermos a cena da série, percebemos como esse estereótipo 
é utilizado apenas para ser quebrado e aderir muito mais profundidade ao personagem. Vemos um 
Xerife que até já pode ter atendido ao estereótipo, mas que hoje enfrenta graves problemas 
psicológicos, sofreu alguma perda e que não sabemos ao certo do que se trata. Percebemos tudo isso 
em apenas uma cena.  
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 Nós, pessoas, não somos estereótipos. Somos complexos e duais. É isso o que busca-se 
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Katniss Everdeen (Jogos Vorazes, 2012); Ted Mosby (How I Met Your Mother, 2005); Walter White 
(Breaking Bad, 2008).  

Como dever de casa, eles terão que resgatar aquele personagem que criaram no começo da 
aula e preencher todos os campos da biografia, personalidade, comportamento e necessidade.  
 

7.2 DIÁLOGO 
 

A segunda aula será sobre diálogo. Os estudantes já possuem as técnicas para compreender 
como pode ser feita a construção de um personagem. Agora, é hora de entender como esse 
personagem se revela para o público. É quase como um processo reverso. Primeiro, entendemos as 
técnicas de criação. Agora, vamos analisar personagens e tentar compreendê-los a partir das técnicas 
ensinadas.  
 
7.2.1 Ensinar a analisar 
 

Começaremos analisando vídeos do canal Porta dos Fundos. Neles existem personagens que 
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partem de um estereótipo, mas tendem a ter uma quebra interessante. O diálogo é bem utilizado, tende 
a ser cômico e ao mesmo tempo, consegue manter uma expectativa crescente. Como por exemplo, no 
vídeo “A Regra é Clara.” Nele, vemos um narrador e um comentarista de futebol narrando um jogo. 
O narrador corresponde ao estereótipo, narra empolgado e com emoção. Porém, o comentarista parece 
abatido e fala pouco a respeito do jogo. Durante o vídeo, vamos percebendo que na verdade, eles são 
um casal homo afetivo que ainda não assumiu sua relação. E que o comentarista abatido, não aguenta 
mais essa situação. Ou seja, é possível analisar lados profissionais, pessoais e privados dos 
personagens, além de suas personalidades, atitudes e principalmente necessidades (que é viver o seu 
relacionamento abertamente) ficarem muito bem expostas.  

A princípio, um dos vídeos será analisado pelo professor. O segundo, primeiramente será 
analisado pelos alunos, para então, eles treinarem sua capacidade de compreensão. O segundo vídeo 
será outra esquete do Porta dos Fundos, intitulada “Milagre”. Por último, todos discutem o vídeo e 
compartilham suas impressões.  
 
7.2.2 Aplicado à propaganda 
 

Então, vamos analisar propagandas, seus personagens e tentar entender a sua construção. 
Nesse caso, o principal objetivo será mostrar como ao analisar o personagem, entender sua motivação, 
personalidade e atitude, é possível criar diversas derivações. Invertendo ordens, mudando 
personalidades, atitudes, profissões, é possível criar diversas histórias diferentes, mesmo dentro de 
uma mesma motivação. Desmembrar um personagem dá uma maior capacidade para o criativo 
imaginá-lo de uma forma diferente.  

Por exemplo, em uma das propagandas que será analisada, aparece um palhaço triste sozinho 
no carro ouvindo Bom Jovi “I Can't Feel This Anymore”. Depois, outro palhaço entra no carro, ouve 
a música e pergunta: “Você está ouvindo essa música por que ser palhaço não é tão divertido quanto 
você pensava?” O primeiro palhaço concorda e ambos continuam ouvindo a música juntos. Depois, 
entra um terceiro palhaço no carro e acontece a mesma coisa. Ele escuta a música, faz a mesma 
pergunta e continua ouvindo a canção com os outros palhaços. Até que entra um quarto palhaço no 
carro e pergunta: “Uou! Vocês estão ouvindo essa música pelo solo de guitarra, não?” Todos dizem 
que não e ele fica excluído. No final, é revelada a intenção da propaganda, que anuncia um festival 
de cinema argentino independente. O frase de fechamento é: “Se não é pra você. Não é pra você.”  

Ou seja, a motivação principal dos personagens é a identificação. A personalidade dos 
palhaços é depressiva e introspectiva e isso os leva a atitude de ficar no carro ouvindo Bon Jovi. 
Poderíamos alterar a sua personalidade para estressados e raivosos, logo, a atitude também mudaria 
para, ao invés de ficar se lamentando, praticar tiro ao alvo. A identificação permanece, mas mudamos 
a forma como isso acontece. Ou ainda, poderíamos mudar a profissão e colocar publicitários num bar 
afogando suas mágoas em relação aos clientes. Ou ainda, mudar a forma de identificação, passar do 
profissional para o pessoal, por exemplo. Pessoas que se identificam umas com as outras por não 
torcerem pela seleção brasileira, mas pelo seu rival. Enfim, são infinitas possibilidades. O importante 
é saber analisar as partes para compreender o todo e poder manipulá-lo.  
 
7.2.3 Atividade 
 

Então, será mostrado um pedaço de um filme para que os alunos tentem fazer uma análise e 
descubram o máximo de informações possível a respeito dos personagens que aparecem na cena, 
baseados nas técnicas aprendidas. O filme escolhido foi Django Livre (2012), que será exibido do 
minuto 4 ao 12. O objetivo dessa parte da aula é mostrar que, quando vamos para o cinema, os 
personagens se tornam muito mais complexos e como é possível conhecer muitos aspectos sobre eles 
em apenas uma cena.  
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7.3 ÚLTIMA AULA E EXERCÍCIOS  
 

Nesta última parte, os estudantes partirão para criação de diálogos. Eles serão divididos em 
duplas e irão trocar entre si os personagens que haviam criado na primeira aula. Cada um irá conhecer 
o personagem de seu colega, para então, individualmente, escrever um diálogo entre os dois 
personagens: o seu e o da sua dupla. Após um determinado tempo, eles irão trocar os diálogo entre si 
para que possam analisar o resultado e, principalmente, se o seu colega conseguiu de fato absorver o 
que cada um tentou expor com o seu personagem. Eles irão ler os diálogos para a classe e discutir os 
resultados da atividade. 
 
7.3.1 Aplicação 
 

Por último, será feita a pergunta: turma, vocês viram utilidade nesse conteúdo para a carreira 
publicitária de vocês? Após a resposta e a discussão, será dada uma pequena amostra de como aplicar 
esse conteúdo na área de redação publicitária, mas também para outras áreas, como branding.  

Para fazer isso, será analisada a marca Netflix. Ela será dissecada e colocada dentro da técnica 
de criação de personagens, observando sua personalidade, atitude, ponto de vista e etc. Dessa forma, 
os alunos poderão perceber como a criação de personagens também se estabelece para criar marcas e 
seu discurso, que nada mais é, que um diálogo com o público.  

Quanto a aplicação do conteúdo em relação a prática de redação publicitária, a aproximação 
fica mais fácil. Afinal, um redator também tem o papel de ser roteirista, tanto dentro como fora das 
agências. Por isso, é imprescindível que redatores tenham um conhecimento básico sobre como 
escrever diálogos impactantes e envolventes.  
 
 
8. REFLEXÕES SOBRE OS EXERCÍCIOS E AS AULAS:  
 

Expressão do aluno: um dos objetivos do exercício é dar espaço par ao aluno trazer a sua 
subjetividade. São mostradas técnicas de como criar personagens, porém, de fato criar um é uma 
tarefa muito pessoal e particular. Escolher características, pontos fortes e fracos de um personagem é 
revelar, de certa forma, o seu próprio olhar sobre o mundo. É revelar o que você considera importante, 
bom, ruim, bonito, feio e interessante. E como reforça Barbero, existe a necessidade de dar ao jovem 
voz para trazer sua subjetividade para aula, transformando o ensino em uma “práxis cultural, posto que a 
cultura é invenção de formas e figuras, sons e cores, que, enquanto a expressão, transformam a realidade.” 
(BARBERO, 2014, p. 41). 

Ferramenta de análise: uma vez aprendendo a criar um personagem, é esperado que os alunos 
passem a ter mais capacidade para analisar e compreender a construção de personagens no dia a dia. 
Tanto em séries e filmes, como em anúncios publicitários e na vida real, com pessoas. O que será que 
essa roupa quer representar? Por que esse comercial utilizou esse estereótipo? A necessidade de quem 
esse anúncio quer sanar? Pois como afirmam Vander Casaqui, Viviane Riegel e Fernanda Louise Budag 
a universidade caberia “um papel estratégico, como lugar onde poderiam convergir a diversidade de 
conhecimentos e uma formação humanista mais ampla, combinada a habilitação técnica, permitindo ao 
estudante maior autonomia na gestão de si.” (2011, p.72) 

Repertório criativo: trazer conteúdos além da publicidade, descolados do universo da agência, 
pode dar ao aluno uma amplitude maior da área de comunicação e promover intertextualidades, 
buscar inspiração em temas diferentes e assim, ter ideias mais originais. As técnicas de criação de 
personagens pode ser uma ferramenta para criar uma persona mais completa a fim de representar uma 
marca. Isso é reforçado por Hansen, Stéfani Correa e Petermann:  

 
Por conseguinte, transitar por outros territórios que não apenas o da publicidade permite 
extrapolar o repertório publicitário, promovendo uma oxigenação na geração de ideias e, 
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quem sabe, abrindo caminhos para experimentar outros olhares, menos afeitos a reproduzir 
e estereotipar. (2017, p.14)  

 
Ludicidade: sair um pouco do tema publicidade e trabalhá-lo por outra vertente, 

principalmente relacionado a arte, tem como função fazer o aluno aprender, mas sem colocar tanta 
pressão sob seu processo de aprendizado. Ver aquilo como algo divertido e criar sem o peso da 
responsabilidade de ter que “acertar” ou satisfazer um cliente em específico. Na terceira aula, 
principalmente, quando os alunos trabalham em duplas, o objetivo é criar um aspecto ainda maior de 
brincadeira, de compartilhamento e de experimentação. Ninguém sabe qual será o resultado do 
exercício, por isso, ninguém precisa se preocupar com ele, apenas tentar e ver o que acontece.  

 
É no terceiro grau onde menos se fala e pensa em criatividade. Excetuando-se as escolas e/ou 
departamentos de artes, parece que os demais professores têm muito mais o que fazer do que 
se preocupar com a imaginação, fantasia e criação. (Rosas citado por Alencar; Fleith, 2004, 
p. 106). 

 
Sensibilidade, criticidade, autonomia: como dito, um roteirista precisa ser sensível ao mundo 

e as pessoas para aprender a retratá-las. Aqui, busca-se dar início, ou expandir, essa sensibilidade 
(MARQUES FILHO, 2007) nos alunos, ampliando sua percepção sobre o que é um personagem e 
como é complexo criá-lo. A criticidade (GOMES, 2007) surge justamente com o aprendizado da 
técnica e da sua aplicação no dia a dia. É provável que após essas atividades, os alunos passem a 
observar e julgar os personagens de maneira diferente. A autonomia (VITALI, 2007) é justamente a 
liberdade que eles possuem para a aplicação dessa nova técnica. Eles agora a possuem, podem 
expandir seu conhecimento de maneira autônoma analisando novos filmes, absorvendo referências e 
a aplicando no dia a dia. Tudo isso é possível. Agora depende só do aluno. E do êxito do professor 
em deixar a técnica, sua aplicação e utilidade claras.  

 
9. (IN)CONCLUSÃO  

Não seria justo chamar esta parte de conclusão, pois o trabalho ainda se encontra incompleto. 
As práticas de ensino ainda serão testadas e sua validade pode ser ou não comprovada. Agora, o ato 
de testar essas técnicas é realmente a parte mais importante. Junto com os alunos, perceber até onde 
essas atividades realmente são úteis e se estão sendo passadas de maneira interessante e 
compreensível. Esse pode ser apenas um primeiro teste, onde contemplamos apenas uma pequena 
técnica de roteiro. É intenção deste autor se aprofundar em outras técnicas narrativas, como a Jornada 
do Herói, por exemplo. Ou para outros conhecimentos relacionados a psicologia, mitos, arquétipos, 
estereótipos e fatores que ajudam a dar insumo e profundidade a uma história. E mais do que aprender 
essas técnicas e aplicá-las no mercado de comunicação, é preciso pensar em como ensiná-las.  

Também está tentando-se mostrar que não precisamos romper completamente com o 
institucionalizado para inovar. Como vimos no exercício proposto, ainda pode se utilizar de aulas 
expositivas, usar exemplos relacionados a publicidade e até simular aspectos de uma agência. Mas é 
preciso começar a dar passos maiores. A abranger conteúdos mais amplos que fazem parte da 
comunicação e que serão essenciais principalmente para aqueles que optarem por trabalhar fora das 
agências. E também, que pode ser um diferencial para os que se manterem dentro delas. Mas claro, 
as narrativas não são a única forma de alcançar esse aprofundamento. O questionamento que fica é, 
quais são essas outras formas? Como podemos ver se elas funcionam? Se questionar, testar, errar e 
testar de novo. Esse é o objetivo deste texto e deste exercício. E também deveria ser o de qualquer 
um que escolher a docência, como também afirma RODARI, 1982:  

 
Preocupa-se com um aluno vivo, inquieto e participante; com um professor que não tema 
suas próprias dúvidas; e com uma escola aberta, viva, instigando o professor a pensar além 
do tradicional, abrir-se à imprevisibilidade, ao risco, ao inesperado ao espontâneo, àquilo que 
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se descontinua e se reformula.  
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CONSUMO MIDIÁTICO E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE POLONESA 1 

 
Larissa Drabeski2 

 
RESUMO 
  
Neste artigo, busca-se compreender como a relação das pessoas com a mídia – consumo midiático – 
está inserida nos processos de identificação étnica de descendentes de poloneses de diferentes 
gerações, residentes em São Mateus do Sul – PR. Para tensionar a discussão, apresenta-se o contexto 
da imigração polonesa no Paraná e discute-se a formação da identidade cultural (Hall, 2000), com 
base na noção de identidade de resistência (Castells, 1999). A partir de entrevistas semiabertas com 
seis polono-brasileiros de gerações diferentes, é possível perceber que esta etnia se considera pouco 
representada nos meios de comunicação que consome e que o espaço familiar ainda resiste como 
ambiente relevante para a manutenção desta identidade cultural. Por outro lado, o consumo midiático 
também aparece como fator para a construção da identidade polonesa, principalmente entre as 
gerações mais jovens, reforçando a concepção de que o consumo serve para pensar (Canclini, 2010).  
 
Palavras-chave: identidade cultural; identidade de resistência; imigração polonesa; consumo 
midiático. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O entendimento da identidade cultural fragmentada e descentrada, construída pela vivência 

do sujeito é central no desenvolvimento desta pesquisa. A partir daí, buscamos refletir sobre os 

processos que interferem na construção da identidade étnica, com foco na identidade cultural polono-

brasileiro de um grupo de moradores de São Mateus do Sul, localizada no Sudeste do Paraná. 

A cidade foi colonizada por poloneses no final do século XX e, mais de cem anos depois, 

ainda é possível encontrar pessoas que se definem como poloneses, polacos ou polono-brasileiros e 

que cultivam tradições associadas a essa etnia. 

Partimos do entendimento que apenas a origem dos antepassados não seria suficiente para 

explicar a sensação de pertencimento a essa identidade étnica. Mesmo porque, especialmente no caso 

polonês, a questão territorial nem sempre foi a principal referência identitária, pois quando os 

poloneses imigrantes chegaram ao Brasil, sua terra natal sequer existia no mapa, então fica claro que 

para reconhecer-se como polonês era necessário ir além da delimitação territorial.  

Hoje, considerando o contexto em globalização em que vivemos, cabe-nos questionar como 

acontecem os deslocamentos desta identidade étnica. O objetivo deste artigo é buscar compreender 

                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Mestrando do programa em Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná 
(PPGCOM/UFPR), larissadrabeski@gmail.com.  
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como a relação das pessoas com a mídia – que chamaremos de consumo midiático – está inserida nos 

processos de identificação étnica polonesa. Trata-se da etapa exploratória de uma pesquisa mais 

ampla de consumo midiático relacionado à identidade cultural polonesa.  

Para contextualizar as reflexões, iniciamos com o contexto histórico em que se forma a 

identidade étnica polonesa trazida ao Brasil, com o resgate da situação geopolítica do Estado Polonês 

no final do século XIX, bem como um breve panorama dos primeiros anos da colonização em São 

Mateus do Sul.  

Usando a técnica da entrevista semiaberta, abordamos integrantes de duas famílias polono-

brasileiras residentes em São Mateus do Sul, escolhidos de modo a contemplar três gerações de cada 

família. A análise das entrevistas ajuda a compreender melhor a identificação como polonês, polaco 

ou polono-brasileiro e a conhecer alguns hábitos sobre o consumo dos meios de comunicação, a fim 

de identificar pistas que demonstrem como esses processos acontecem em cada geração.  

A partir das entrevistas, debatemos a questão da identidade com base em Hall (2000) e a noção 

de identidade nascida a partir da resistência (Castells, 1999), que seria o caso polonês. Para pensar 

em como o consumo midiático se integra a esse processo, tomamos como base Canclini (2010). 

Notamos que esta etnia sente falta de mais produtos midiáticos que representem a sua cultura, 

mas que, de modo geral, os entrevistados, buscam por esses produtos. Quando os encontram, 

consomem e levam as questões para o círculo familiar e para outros ambientes, como forma de 

expressar sua identidade étnica. Vemos que – quando privados da identificação territorial com a 

Polônia – o espaço familiar tornou-se marca importante para a construção dessa identidade. Agora, 

cada vez mais fortemente, o consumo midiático aparece como elemento importante nesse processo, 

reforçando a noção de que o consumo pode estar relacionado a modos de nos integrarmos e 

distinguirmos em sociedade (Canclini, 2010).  

 

 

2. UMA NAÇÃO FRAGMENTADA 

 

Imigrantes sem bandeira. Assim chegaram os polacos (ou poloneses3) ao Brasil no século 

XIX, após verem sua pátria desaparecer do mapa com sucessivas partilhas de seu território. De acordo 

com Wachowicz (1970), a Polônia vivia um momento delicado, com poder central enfraquecido e 

sem exército permanente, situação bastante diferente dos seus vizinhos, que se tornavam grandes 

                                                
3  Entende-se que, na língua portuguesa, o termo polaco seria o gentílico original destinado à Polônia. O termo polonês 
teria sido um estrangeirismo adotado posteriormente, importado do francês, de acordo com discussão tratada por 
Iarochinski, (2010). Neste artigo, optou-se por utilizar os dois termos como sinônimo.  
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potências.  

A Primeira Partilha da Polônia, em 5 de agosto de 1772, causou alarme em toda a Europa, de 

acordo com Zamoyski (2010), Prússia, Áustria e Rússia tomaram para si partes do território polonês, 

ainda que a Polônia fosse aliada do estado russo e não estivesse em guerra com os demais países. No 

ano seguinte, houve uma segunda partilha, restando à Polônia pouco mais de 200 quilômetros 

quadrados de área e uma população de quatro milhões de habitantes. O Estado polonês, não passava 

do que Zamoyski chamou de “Estado tampão”, com um “rei de fantoche”. “A Grande Polônia4 e a 

maior parte da Pequena Polônia5, o coração étnico e histórico da Polônia, desapareceram, deixando 

em seu lugar um estranho resíduo alongado e sem viabilidade econômica” (ZAMOYSKI, 2010, p. 

201). A dificuldade de manutenção do estado polaco gerou uma revolta armada, que contou inclusive 

com o apoio de camponeses armados com foices.  

No entanto, a revolução liderada por Tadeusz Kościuszko não conseguiu suportar a união das 

forças da Áustria, Prússia e Rússia. A capital Varsóvia viu-se invadida por tropas russas e, na 

sequência, pelas prussianas. “As três potências tinham decidido dividir entre si o que restava da 

Polônia e a capital coubera aos Prussianos. Em 1795, foi assinado um novo tratado de partilha, que 

eliminou por completo a Polônia do mapa” (ZAMOYSKI, 2010, p. 204). 

O que se seguiu foi um período de instabilidade, marcado por guerras e por revoltas internas. 

Destaque para a aliança com Napoleão Bonaparte (cantada no Hino Nacional Polonês) na tentativa 

de recriar um Estado Polaco. Napoleão venceu a Prússia em 1806 e, no dia 28 de novembro, entrou 

em Varsóvia, marcando uma nova configuração do mapa polonês. “O quinhão prussiano das segunda 

e terceira partilhas da Comunidade foi reconstituído como Ducado de Varsóvia [...]. O ducado não 

era um Estado polaco soberano mas os patriotas polacos viram nele uma base de partida”.  

(ZAMOYSKI, 2010, p. 208). 

No entanto, a criação Ducado de Varsóvia não trouxe paz ou estabilidade aos polacos. Em 

1809, o ducado sofreu a invasão da Áustria, ainda que a independência polaca tenha sido mantida 

após a assinatura de acordo de paz entre Áustria e França. Três anos depois, ocorre a “Segunda Guerra 

Polaca” – de consequências desastrosas para a Polônia, que perdeu boa parte dos homens que 

marcharam na Grande Armeè napoleônica. Ainda que, na visão do historiador Adam Zamoyski, 

Napoleão não tenha se engajado em defesa da liberdade da Polônia e este episódio não tenha 

contribuído de fato para a causa polaca, teve sua relevância para o seu imaginário, devido aos feitos 

heroicos de polacos junto às tropas napoleônica: “Providenciaram uma mitologia reconfortante a 

gerações carecidas de um Estado e de um exército, e a imagem de Napoleão surge recorrentemente 

                                                
4 Região do centro-oeste da Polônia, tendo Poznań como capital.  
5 Região ao Sul da Polônia, que tem Cracóvia como capital.  
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na arte e na literatura polacas, até ao século XX, como ponto focal de sonhos de glória” (ZAMOYSKI, 

2010, p. 211). 

Ao Ducado de Varsóvia, sucedeu o Reino do Congresso, numa área ao redor de Cracóvia, 

quando os monarcas das três potências – que já haviam partilhado o território polonês – converteram-

se em protetores da República de Cracóvia, jurando benevolência para seus súditos polacos. Novas 

insurreições em prol da liberdade da Polônia ocorreram nos anos de 1830, 1848 e 1863, todas sem 

sucesso. Na verdade, a liberdade só vai ser alcançada após a Primeira Guerra Mundial.   

Wachowicz analisa a situação polaca na região de cada domínio. O domínio russo era o 

principal polo de onde surgiam as atividades clandestinas em prol da independência. “Após a 

revolução de 1830, a região foi tomada de profunda decadência, face ao desinteresse e descaso com 

que seus problemas passaram a ser tratados pelo governo tzarista” (WACHOWICZ, 1970, p. 20). A 

repressão após a revolução de 1863 provocou um movimento de busca de exílio por parte da elite 

intelectual polaca. O governo russo proibiu o idioma polonês nos atos oficiais e nas escolas primárias, 

destituiu poloneses de cargos importantes e a Igreja Católica foi perseguida. Na Prússia, o plano era 

o “enfraquecimento do espírito nacional polonês através da assimilação cultural” (WACHOWICZ, 

1970, p. 16). Inspirado na repressão russa, o governo prussiano organizou a “Kulturkampf”, uma luta 

contra o catolicismo e a germanidade. Entre as ações empreendidas destaca-se a proibição do ensino 

do polonês e germanização das escolas.  

Já a ocupação no império austríaco diferenciava-se das outras duas, pois o governo fazia mais 

concessões às diversas nacionalidades que compunham o império, permitindo que o ensino da língua 

polonesa fosse mantido. Por outro lado, a região era marcada por estagnação econômica. “A 

administração austríaca impedia e mantinha um ambiente hostil a qualquer melhoria no padrão de 

vida do camponês” (WACHOWICZ, 1970, p. 24). É a partir desse cenário que o camponês polonês 

parte em busca de melhores condições no Novo Mundo.  

 

 

3. IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL 

 

Segue em multidão do Reino na Polônia, não apenas o criado de cavalariça, mas também o 
camponês sem terra; não apenas o operário de fábrica, mas também ricos fazendeiros seguem 
para além-mar. (GLUCHOWSKI, 2005, p. 33) 

 

 

 A fim de atrair mão-de-obra par ao país, após o já avançado processo de abolição de a 

escravatura, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes de diversos países europeus. Na 
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Polônia, esse movimento em direção ao Brasil foi tão intenso que o período entre 1890 e 1891 passou 

a ser conhecido como Febre Brasileira. “A perda da independência, o sentimento da ameaça 

individual e coletiva, os levantes e as subsequentes perseguições políticas conduzidas pelas potências 

ocupantes, bem como a difícil situação política no país, forçavam os poloneses à busca de segurança, 

de um pedaço de terra” (MALCZEWSKI, 2016).  

Entretanto, as condições da viagem e a realidade aqui encontrada também eram severas. “Os 

nossos emigrados chegaram aqui enganados pelos agentes na origem, atraídos com promessas 

mentirosas; abandonaram seu país, não por motivo da miséria ou outros quaisquer, mas na esperança 

de encontrar o Paraíso na Terra” (CHELMICKI, 2010, p. 264). De acordo Sofia Dyminski, tradutora 

do relato do padre Zigmunt Chelmicki para o português, este veio ao Brasil com a missão de verificar 

as condições em que viviam os colonos poloneses, dar meios financeiros para que os que assim 

desejassem pudessem retornar à sua terra natal e utilizar os testemunhos aqui colhidos como contra-

propaganda, opondo-se à febre de emigração para o Brasil. Com relação ao Brasil, ele afirmou estar 

“completamente despreparado para uma colonização em tão grande escala, com administração 

colonizadora e organização defeituosas” (CHELMICKI, 2010, p. 264). 

Durante o período da Febre Brasileira, mais de 60.000 poloneses aqui chegaram. No Paraná, 

foram instaladas duas Comissões Colonizadoras – uma no vale do rio Iguaçu e outra na região de Rio 

Negro – que deram início a colônias polonesas, inclusive a de São Mateus e Água Branca 

(comunidade hoje pertencente ao município de São Mateus do Sul). No período compreendido entre 

1890 e 1893, São Mateus recebeu 1.225 colonos poloneses e a Água Branca outros 685 (Gluchowski, 

2005). 

A diferença no clima, o convívio com tribos indígenas (que por vezes usavam da violência 

para defender seu território), a mata virgem que demandava muito trabalho para que pudesse ser 

cultiva foram algumas das dificuldades encontradas. Sobre São Mateus, em especial, o Padre 

Chelmecki destaca o isolamento de outras cidades e a falta de preparo observada no ano de 1891. 

 
Essa colônia fica a 216 quilômetros de Curitiba e é tão nova, tão recente, que apenas o lugar 
foi designado para a fundação da cidade. [...] É um lugar escolhido com total infelicidade por 
se encontrar a grande distância das projetadas artérias de comunicação; num futuro ainda 
mais distante, talvez dentro de algumas dezenas de anos, na melhor das hipóteses, os colonos 
terão ali um meio razoável de escoamento. (CHELMICKI, 2010, p. 263) 

 

A contra-propaganda da qual Chelmicki fez parte contribuiu para diminuição temporária do 

fluxo migratório, que, no entanto, voltou a crescer nos anos de 1895 e 1896. Passados mais de cem 

anos do período de imigração polonesa no Brasil, não é possível precisar exatamente quantos são os 

seus descendentes. “Alguns autores estimam o grupo étnico polonês em 800 mil, outros em 1% da 
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população do país, o que equivaleria a mais de um milhão e meio de pessoas” (MALCZEWSKI, 

2016). No Paraná, a estimativa é de que a etnia represente 10% da população.  

 

 

4. A POLONIDADE E A MÍDIA 

 

A seleção das duas famílias que compõem esta pesquisa parte do corpus de um trabalho 

realizado anteriormente por Drabeski (2012), no qual foram entrevistados cinco idosos de São Mateus 

do Sul, descendentes de imigrantes e ligados à cultura polonesa. A partir das entrevistas foram escritos 

perfis baseados em histórias de vida, nos quais a cultura polonesa se evidenciava em muitos 

momentos. Desses cinco idosos, três já são falecido, os outros dois foram entrevistados novamente 

para esta pesquisa: Danuta Janoski (87 anos) e Tadeu Przywitowski (78 anos). A partir dos dois 

entrevistados, foram selecionados um filho e um neto de cada um, considerando quem seriam aqueles 

mais envolvidos com a cultura polonesa.  

Danuta, seu filho Irio Janoski (64 anos) e a neta Iris Janoski (26 anos) foram entrevistados 

pessoalmente em sua residência no dia 22 de julho. Tadeu e sua filha Ana Maria Przyvitowski Janoski 

(54 anos) foram entrevistados no dia seguinte, na casa de Tadeu. Fernando Janoski, o neto de Tadeu 

selecionado para a pesquisa, foi entrevistado por telefone no dia 26 de julho. Estas entrevistas fazem 

parte da etapa exploratória de pesquisa em desenvolvimento na qual se busca compreender como os 

processos comunicacionais atuam sobre a identidade étnica polonesa em São Mateus do Sul.  

Foi utilizada a técnica da entrevista semiaberta com um questionário composto por nove 

questões com baseadas no problema de pesquisa, a fim de compreender como os entrevistados se 

identificam – como brasileiros, poloneses, polacos ou polono-brasileiros –; quais são os produtos 

midiáticos que eles consomem; se eles encontram informações sobre a cultura polonesa nesses 

produtos e se buscam por essa informações; como a cultura polonesa é representada na mídia; como 

e em que ambientes eles expressam o sentimento de identificação com a cultura polonesa; como a 

identificação muda de uma geração para outra; qual a diferença entre ser polaco e ser polonês e, por 

fim, como eles definem o que é ser polaco ou ser polonês. Inicialmente, o consumo midiático como 

integrante do processo identificatório não estava na hipótese de pesquisa, mas isso passou a ser 

verificado a partir da análise do material. 

A opção pela entrevista semiaberta possibilitou apresentar cada pergunta de forma aberta e 

buscar explorar ao máximo cada questão (DUARTE, 2010). A flexibilidade proporcionada por esta 

técnica ajudou a perceber nuances que poderiam ficar de fora com a utilização de um questionário 

fechado.  
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5. IDENTIDADE E RESISTÊNCIA  

 

“Ele ama como caboclo. E nós amamos como poloneses, né? E a gente sente muito quando 

conversa com um polonês”. A frase usada por Tadeu Przyvitowski para explicar o que é o sentimento 

polaco é uma forma de introduzir os conceitos de identidade e da relação com o Outro, com a 

diferença. Nas palavras de Woodward: “a identidade é relacional. [...] marcada pela diferença”. Ou 

seja, a identidade polaca depende, para sua existência, também daquilo que ela não é. Não é austríaca, 

nem prussiana, nem russa – tampouco é inteiramente brasileira. 

O levantamento histórico trazido por Zamoyski, bem como a análise da imigração de 

Wachowicz e de Chelmecki, trazem subsídios para refletir sobre como a identidade polaca pode ter 

sido colocada em questão nos períodos de partilha do Estado Polaco e de imigração para o Brasil. 

Adota-se o entendimento de identidade trazido por Castells, como “fonte de significado e experiência 

de um povo” (CASTELLS, 1999, p. 22), além da concepção de Hall, segundo a qual os indivíduos 

nunca alcançam um ajuste completo de suas identidades, o que torna possível conceber que 

identificações étnicas distintas podem coexistir, ou seja, é possível a um sujeito identificar-se, ao 

mesmo tempo, como brasileiro e polonês. Neste processo de identificação que pressupõe a busca da 

identidade étnica no passado, os indivíduos constroem novas identidades (HALL, 2000). 

Analisando o contexto histórico do Estado Polaco, Zamoyski analisa como surpreendente o 

fato de que o cotidiano do povo polaco parece ter sido pouco modificado mesmo com as partilhas e 

a sucessão de governos. Para o povo que vivia neste território, as fronteiras eram apenas uma questão 

burocrática. “Na década de 20, um polaco que se deslocasse da Varsóvia a Poznan ou a Wilno entrava 

num país diferente, mas para ele e para os seus anfitriões era o mesmo – o seu” (ZAMOYSKI, 2010, 

p. 214).  

O historiador também destaca a sobrevivência da Polônia, um país que nunca foi marcado por 

uma unicidade com relação à etnia, religião, política ou mesmo território. “Em vez de desintegrar nas 

suas partes componentes, a nação polaca sobreviveu, ainda que numa forma algo modifica e em 

constante mutação. A ‘polonidade’ tornara-se uma condição que se definia em si própria” 

(ZAMOYSKI, 2010, p. 233). E ainda: “Em certo sentido, a Comunidade [Polaca] continuou a existir, 

desafiando as fronteiras políticas, e as suas tradições foram cuidadosamente acarinhadas” 

(ZAMOYSKI, 2010, p. 215). 

A partir desse contexto, defende-se que a identidade polonesa trazida ao Brasil pelos 

imigrantes teria sua origem como “identidade de resistência”.  

 

Criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 
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estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e 
sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 
sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos, (CASTELLS, 1999, p. 24) 

 

 

Com base no histórico de supressão das expressões culturais estrangeiras no território 

brasileiro, sustenta-se então a visão da identidade polonesa surgida num contexto de resistência.  

O preconceito existente com relação aos imigrantes provenientes da Polônia deixa seus 

vestígios inclusive na Língua Portuguesa adotada no Brasil, como aponta Ulisses Iarochinski na sua 

dissertação de mestrado, em que defende o uso do termo ‘polaco’ em vez do ‘polonês’ (termo adotado 

do francês). O autor afirma que o termo ‘polaco’ sofre “há mais de 90 anos, campanha sistemática 

pela sua eliminação da língua falada no país” (IAROCHINSKI, 2010, p. 31). Campanha esta que 

resulta de anos de preconceito sofridos pela etnia, desde a sua chegada ao Brasil, quando trouxe 

consigo tradições novas e uma língua diferente, o que resultou em dificuldade de comunicação.  

O preconceito sofrido pela etnia polaca é relatado também pelos entrevistados, principalmente 

os mais velhos, como é o caso de Danuta.  “Os poloneses que nasceram no Brasil tinham vergonha 

de falar em polaco, porque os brasileiros tiravam sarro deles. Então eles evitavam”. Ela relembra 

como as vezes eles eram tratados: “‘Ô polaco sujo’, ‘ô polaco aquilo’”. Quando questionada sobre os 

dois termos para designar a etnia da Polônia, Danuta mostra que para ela existe uma distinção “Polaco 

é coisa mais grosseira, polonês já é uma coisa mais leve”.   

Da mesma forma, Ana, filha de Tadeu Przyvitowski, afirma que prefere ser chamada de 

polonesa: “Tenho prazer de ser polonesa, orgulho. Na verdade, somos descendentes, até que meio 

direto e me identifico como uma polonesa. Não gosto que chame de polaco, eu sou polaca mas não 

gosto que chamem, é racismo. Às vezes, a gente como polonês também sofre racismo”. Para Tadeu, 

os dois termos significam a mesma coisa, no entanto, ele também recorda que polaco é marcado pelo 

preconceito. “Eu acho que uma coisa só. Acho que nós não achamos muito bom quando fala polaco, 

quer dizer eu não acho ruim, mas tem gente que não gosta muito. Eu não acho diferença, se me falar 

você é polonês ou polaco, tanto faz”. 

Quando questionados se eles se sentem poloneses, polacos ou brasileiros, eles prontamente 

definem-se como brasileiros, de origem polonesa. No entanto, durante a entrevista, em alguns 

momentos referem-se a si mesmos como polacos ou, especialmente os mais velhos, fazem 

diferenciações entre nós – polacos, poloneses ou polono-brasileiros – e eles – os brasileiros, os 

caboclos.  Quem traz a afirmação desta identidade mais forte é Fernando, neto de Tadeu: “Eu sou 

polonês”, afirma.  

Quanto aos demais, ao fazerem questão de salientar que eles são ‘descendentes de poloneses’ 
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Quanto aos demais, ao fazerem questão de salientar que eles são ‘descendentes de poloneses’ 

 

e não ‘poloneses’ (embora todos tenham identificação étnica com a Polônia) os entrevistados mostram 

as contradições com relação à identidade já abordadas por Castells: 

 

Entendo por identidade o processo de construção de significado com base em um atributo 
cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) 
prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um 
ator coletivo, pode haver identidade múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de tensão 
e contradição tanto na auto-representação quanto na ação social. (CASTELLS, 1999, p. 22) 

 
 
 

A contradição com relação à identidade é evidenciada também na torcida em competições 

esportivas, em que os entrevistados da família de Tadeu afirmam torcer para a Polônia. “Quando toca 

o hino da Polônia a gente faz silêncio. O pai quando tá passando jogo ele fica torcendo, quando cai 

de ser Brasil e Polônia ele fica naquela: 'eu queria o empate'”, relata Ana.  

Outro fator que interferiu na forma como a cultura trazida pelos imigrantes era comunicada 

no Brasil foi a política de nacionalização imposta pelo Governo Vargas. Conforme Wachowicz 

(1970), decretos-leis do governo federal de 1937 e 1938 determinaram a nacionalização total do 

ensino no Brasil, num contexto em que várias das escolas tinham sido fundadas e eram mantidas pelos 

próprios imigrantes, nas quais as aulas aconteciam em língua estrangeira. Os registros oficiais da 

história relatam que o povo polonês se esforçava para que as crianças tivessem educação, por isso, 

fizeram o possível para se adequar à nova legislação adotando o ensino em língua brasileira e 

incluindo conteúdos nacionalistas, tudo para evitar que algumas escolas fossem fechadas. Com a 

política nacionalista, essas tradições ficaram mais reservadas ao espaço familiar, como explica 

Danuta, ao dizer que só falavam em polonês na casa de outros poloneses.   

Foi somente a partir de 1971, com as comemorações do Centenário da Imigração Polonesa no 

Paraná que os descendentes de imigrantes voltaram a buscar formas de expressar sua identidade 

cultural polonesa. Em São Mateus do Sul, o movimento ganhou forças a partir de 1991, com a 

fundação da Braspol, entidade criada a fim de preservar a cultura polonesa. No ano seguinte, surge o 

Grupo Folclórico Polonês Karolinka, que permanece em atividade ainda hoje e está entre as mais 

importantes instituições culturais polonesas do Paraná (Dias, 2016). 

 

6. O CONSUMO SERVE PARA SE IDENTIFICAR 

 

Para discutir como o consumo midiático se integra ao processo de construção identitário, 

partimos da conceituação proposta por Canclini: 
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Se a apropriação de qualquer bem é um ato que se distingue simbolicamente, integra-se e se 
comunica, objetiva desejos e ritualiza sua satisfação, se dissermos que consumir, em suma, 
serve para pensar, todos os atos de consumo - e não apenas a relação com a arte ou 
conhecimento - são fatos culturais. (CANCLINI, 1993, p.33)6 

 

Com essa definição, o autor abre espaço para a inclusão na noção de consumo cultural não 

apenas bens de maior autonomia, como as artes, mas também aqueles mais ligados às questões 

mercadológicas, como seriam os produtos midiáticos. No entanto, vale ressaltar que embora 

reconheça que os produtos midiáticos possam ter essa relação econômica, “quando Canclini se refere 

aos meios de comunicação [...] eles têm o valor simbólico sobrepujando o econômico” (JACKS, 2013, 

p. 6) 

Pensar o consumo midiático enquanto ato reflexivo é o ponto de partida para relacioná-lo aos 

processos de identificação, uma vez que mudanças nas relações das pessoas com a mídia também 

contribuem para os deslocamentos dos referenciais identitários. 

 

As transformações constantes nas tecnologias de produção, no design de objetos, na 
comunicação mais extensiva ou intensiva entre sociedades – e o que isso gera em relação à 
ampliação dos desejos e expectativas – tornam instáveis as identidades fixadas em repertórios 
de bens exclusivos de uma comunidade étnica ou nacional” (CANCLINI, 2010, p. 17) 

 

Considerando essas mudanças, Canclini defende que: “Vamos afastando-nos da época em que 

as identidades se definiam por essências a-históricas: atualmente configuram-se no consumo, 

dependem daquilo que se possui ou daquilo que se pode chegar a possuir” (2010, p. 30). 

Partindo desta perspectiva de consumo midiático, podemos refletir sobre como este se integra 

aos processos identitários vivenciados por descendentes de imigrantes poloneses em São Mateus do 

Sul. Marcia Staniszewski (2006), defende que, em terras brasileiras, os poloneses buscaram meios de 

manter sua cultura e sua identidade, por meio da língua, religião, folclore, culinária e costumes, que 

foram passados de geração a geração. Inicialmente, nossa hipótese era de que a construção identitária 

estivesse muito mais baseada no círculo familiar, no entanto, analisando as entrevistas é possível 

perceber casos em que essa explicação não dá conta dos processos observados.  

A família de Danuta Janoski é um exemplo no qual a identidade polonesa teria enfraquecido 

se dependesse apenas das relações no ambiente familiar. A mãe de Danuta emigrou da Polônia ainda 

menina e não passou aos filhos muitas informações da sua terra natal. “Não divulgavam muito as 

coisas, tinham vergonha”, comenta. Da mesma forma, Danuta não repassou muito dessa cultura aos 

seus filhos. Questionada com se sente com relação à identidade étnica, ela afirma ser brasileira, afinal, 

                                                
6 Tradução do autor. Texto original: Si la apropriación de cualquier bien es um acto que distingue simbolicamente, 
integra y comunica, objetiva los deseos y ritualiza su satisfacción, si decimos que consumir, em suma, sirve para pensar, 
todos los actos de consumo – y no solo las relacionas com el arte o saber – son hechos culturales.  
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seus filhos. Questionada com se sente com relação à identidade étnica, ela afirma ser brasileira, afinal, 

                                                
6 Tradução do autor. Texto original: Si la apropriación de cualquier bien es um acto que distingue simbolicamente, 
integra y comunica, objetiva los deseos y ritualiza su satisfacción, si decimos que consumir, em suma, sirve para pensar, 
todos los actos de consumo – y no solo las relacionas com el arte o saber – son hechos culturales.  

 

é nascida no Brasil. 

Dos filhos de Danuta, Írio Janoski é o que mais se envolve com a cultura polonesa, no entanto, 
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bens relacionados a esta. 

 Já na família de Tadeu Przyvitowski, a comunicação interpessoal no círculo familiar mostra-

se bastante significativa para manter a tradição, com explica Fernando Janoski, 27 anos, filho de Ana, 

ao afirmar que grande parte da tradição polaca que mantém vem da influência do avô Tadeu e de sua 

mãe. 

Nota-se uma diferença com relação à forma com que as gerações expressam sua polonidade e 

podemos observar que as novas gerações constroem sua identidade polonesa com um repertorio 

diferente, estando as identidades das novas gerações muitos mais baseadas no consumo midiático. 

“Os mais novos tão mais abertos, os mais velhos eram mais fechados, mas retraídos”, avalia Írio.  

Diferente de Danuta que demonstra ter vivido um certo receio de demonstrar sua identidade polonesa, 

os demais entrevistados, em especial das gerações seguintes, contam que demonstram com orgulho 

serem descendentes de poloneses. É o caso de Írio, que expressa o orgulho polonês em todo lugar, 

não só em casa. Aqui notamos uma correlação entre os depoimentos dos entrevistados e as aquilo que 

defende Canclini: “As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro modo 

de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença” (2010, p. 30).  

Da mesma forma, quando questionada sobre como expressa sua identificação com a cultura 

polonesa, Iris explica que usa as redes sociais, interagindo e compartilhando conteúdos relacionados 

à Polônia e também no seu estilo de vida: “Você usar uma camiseta que represente o folclore, que 

represente aquele país. Nas conversas também, já associam a gente ao grupo [Karolinka] e à cultura 

polonesa em São Mateus, então as pessoas vêm e te perguntam. Você gosta que te perguntem, gosta 

de contar, de falar”. Novamente, o depoimento reforça a reflexão de que “quando selecionamos os 

bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os 

modos de nos integrarmos e nos distinguirmos na sociedade, de combinarmos o pragmático e o 

aprazível” (CANCLINI, 2010, p. 35). 

                                                
7 A música gaúcha era o estilo musical preferido de Írio antes de se envolver com o folclore polonês. 
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7. A POLONIDADE NA MÍDIA 

 

Com relação aos meios com os quais mantém maior relação, nota-se entre os entrevistados 

mais velhos a prevalência do rádio e da TV. “Televisão falta só comer. É direto né”, comenta Danuta, 

que também lê o jornal local (Gazeta Informativa) e ouve a rádio, na emissora AM, Difusora do Xisto.  

Da mesma forma, Tadeu assiste televisão e ouve rádio, mas mais voltado aos programas 

religiosos, além de telejornais. “[Na rádio] única coisa que eu gosto de ver é o Padre Reginaldo 

Manzotti e ler os trechos da Bíblia que ele lê todo dia. Escuto o Lucas8  também e o programa polonês, 

mas não todo sábado. TV única coisa que eu assisto é o jornal [Jornal Nacional e jornal estadual, 

ambos na Rede Globo]”. Tadeu também acompanha os programas religiosos da Rede Vida junto com 

a filha Ana. "Televisão eu assisto quase as mesmas coisas que o pai assiste. Não gosto muito de 

novela, essas coisas, não assisto. Sou mais de assistir o século XXI, a Rede Vida, gosto de assistir a 

Canção Nova. O rádio a gente liga até meio dia, na Difusora e na Novo Milênio ".   

 Entre os demais entrevistados, a internet também aparece como meio de comunicação 

importante. Para Íris, o fato de ter entre seus círculos de contatos muitas pessoas diretamente 

envolvidas com a cultura polonesa, facilita que as informações cheguem até ela. “Como eu uso muito 

o Facebook, acabo encontrando as informações sobre a Polônia, cultura polonesa e tal, porque, assim 

como tenho muitos amigos no Facebook que estão na Polônia, são da Polônia, tem o povo daqui 

também que busca muita coisa e que compartilha. Então, acabo encontrando, mas por interesse em 

comum daqueles que estão nesta rede”.  

Outras vezes, além de acompanhar os acontecimentos do círculo polono-brasileiro, a internet 

e as redes sociais digitais servem como fontes de pesquisa. “Acompanho muita coisa pela internet, 

notícias. Sites são sites que eu tenho interesse particular, que têm a ver com a cultura polonesa. Por 

exemplo, Youtube para procurar vídeos poloneses, canções polonesas”, explica Írio. 

Em comum entre todos os entrevistados, está a avaliação de que a cultura aparece pouco na 

mídia. “Na verdade, na TV a gente nunca vê, só quando tem algum evento aqui no nosso estado e vão 

cobrir aquele evento, [...] aí fala-se da cultura polonesa. Fora disso, não fala. Você não vê, por 

exemplo, que tem grandes empresas polonesas se instalando no Brasil, que vai gerar bastante 

emprego, renda, vai movimentar. Então vieram aqui, por que? Você não vê saindo na TV. [...] Acho 

que na verdade ela não é muito bem representada. E na internet ela é representada de acordo com o 

interesse das pessoas”, avalia Iris.  

Para Írio, a cultura polonesa só aparece na mídia como propaganda de festividades ou de 
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instituições: “Noticia-se o baile da Braspol9 ou o mês polonês, [...] mas terminou mês de agosto 

acabou tudo, ninguém mais fala nada. Ela é vista como propaganda, não como cultura”.  

Danuta, embora também compartilhe da visão de que a cultura polonesa é pouco representada, 

afirma não sentir falta da aparição de elementos da cultura polonesa, ao mesmo tempo em que lamenta 

a perda da língua aprendida em casa: “Quase não tem com quem conversar em polonês porque os 

mais velhos já é morto, os mais novos não [falam]...”.  

Por outro lado, Tadeu encontra nos programas religiosos elementos da cultura que ele busca 

preservar. Ele comenta que no programa do Padre Reginaldo Manzotti – um dos programas religiosos 

que ele escuta regularmente – embora o padre seja italiano, fala sobre a religião polonesa, citando 

Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia, e João Paulo II, papa polonês canonizado 

recentemente: “Ele fala da Itália, mas fala bastante coisa da Polônia”. 

Na família de Tadeu chama atenção o relato de que eles se comunicam sempre que sabem de 

alguma notícia relacionada à Polônia, principalmente na TV. Um avisa o outro para ficar atento e não 

perder a programação. “Eu acho que a gente gostaria que tivesse mais. O conteúdo é pouco, mas a 

gente dá graça quando aparece alguma coisa, porque ai você sabe, você vê que a comunicação, o meio 

de comunicação também tá se interessando. Mas é pouco, o conteúdo é pouco”, avalia Ana. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES 

 

Com base no conteúdo das entrevistas, é possível reafirmar a identificação polaca dos 

entrevistados. Embora a maioria deles faça questão de definir-se como brasileiros, mas de origem 

polonesa, o sentimento de pertencimento à étnica polonesa aparece em vários momentos, na forma 

de manutenção da tradição e na busca por informações relativas à Polônia e à cultura polonesa.  

Os relatos de Danuta e de Ana sobre o preconceito étnico sofrido pelos poloneses, bem como 

a diferenciação entre os termos ‘polaco’ e ‘polonês’ reafirmam que a identidade polaca pode ser 

considerada uma identidade de resistência, visto que ao mesmo tempo em que sentem uma 

discriminação para com a sua etnia, fazem questão de demonstram orgulho em fazer parte da 

comunidade polaca.  

A percepção do consumo midiático como espaço para construção e reforço da identidade 

polonesa é o principal ponto a ser destacado. Os depoimentos dos entrevistados reforçam a hipótese 

de Canclini segundo a qual “quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos o que 

                                                
9 Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil. 
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consideramos publicamente valioso, bem como os modos de nos integramos e nos distinguirmos na 

sociedade (2010, p. 35).  

Notamos que os entrevistados sentem uma carência por produtos midiáticos que representem 

sua cultura, no entanto, fica evidente que sempre que eles os encontram, fazem questão de consumi-

los.  

Também vale destacar a diferença entre gerações, enquanto para os mais velhos a identidade 

polaca foi passada pela questão familiar, entre os dois entrevistados mais novos o processo em 

construção aparece mais fortemente. Em suas respostas, Fernando e Iris demonstram claramente que 

têm como opção reforçar sua polonidade e demonstrar sua identificação polaca no consumo 

midiático.   

Enquanto pesquisa exploratória, reconhecemos que o tema ainda não foi debatido em 

profundida, no entanto, a partir dos resultados encontrados neste artigo, obtemos subsídios para outras 

pesquisas que possam aprofundar o debate sobre o consumo midiático a questão da identidade étnica.  
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PUBLICIDADE SEM FUMAÇA: 

A COMUNICAÇÃO DO ESTADO URUGUAIO CONTRA O TABAGISMO1* 
 

 
Leonardo Moreira2 

 
 
RESUMO 
  

A evidência científica demonstra que o consumo de cigarros está associado a doenças 
cardiovasculares, respiratórias e ao câncer. Por isso, desde o início do seu primeiro mandato, entre 
2005 e 2010, o presidente (e oncologista) uruguaio Tabaré Vázquez vem encabeçando uma “guerra” 
contra as fumageiras em defesa da saúde das futuras gerações e de seu direito de viver num mundo 
livre da fumaça do tabaco. No seu segundo governo (2015-2020), o terceiro da força política que o 
levou ao poder, Vázquez vem promovendo novas restrições em relação ao cigarro, proibindo, por 
exemplo, a promoção, publicidade e patrocínio do produto, que, daqui em diante, deverá ficar 
praticamente escondido nos pontos de venda. Essa decisão gerou um debate na comissão de Saúde 
do Senado em torno da liberdade das pessoas de escolher, dos direitos dos consumidores, dos 
comerciantes, da indústria e da promoção da saúde da população, pela que o Estado deve zelar. 
Focando nos pictogramas dos maços (um dos últimos redutos de comunicação das marcas de 
cigarros) e em algumas ações publicitárias veiculadas na via pública e na internet, neste trabalho 
pretende-se analisar a comunicação do Estado uruguaio em relação ao tabagismo e a seus efeitos na 
população. 
 
Palavras-chave: Publicidade; Campanha de bem público; Saúde; Tabaco; Uruguai. 
 
 
1. À GUISA DE INTRODUÇÃO 
 

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)3, o cigarro é um produto com 

mais de 4.000 substâncias químicas, das quais pelo menos 250 são prejudiciais para a saúde e mais 

de 50 causam câncer4. O consumo de tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo, 

matando quase 6 milhões de fumantes por ano (e 600 mil não fumantes expostos à fumaça do 

cigarro alheio). Esses números representam 1 em cada 10 mortes de adultos, superando o número 

total de pessoas que morrem por causa da tuberculose, o HIV/AIDS e a malária. Quase 80 por cento 

do bilhão de fumantes vivem em países de baixa e média renda.  

 Essa pandemia fez com que alguns estados membro da OMS – como o Uruguai – 

adotassem, na 56ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 21 de maio de 2003, um tratado5 

                                                 
1 Trabalho inscrito no GT 2. Comunicação, Sociedade e Cultura  do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
* Traduzido para o português por Adriana Carina Camacho Álvarez (Lecttura Traduções). 
2 Licenciado em Ciências da Comunicação, professor de Publicidade da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade de la República (Uruguai ) - FIC-UDELAR, leonardo.moreira@fic.edu.uy. 
3 Dados disponíveis em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 
4 Entre outros, de pulmão, boca, faringe, laringe, fígado e bexiga. 
5 Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) da OMS. 
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total de pessoas que morrem por causa da tuberculose, o HIV/AIDS e a malária. Quase 80 por cento 

do bilhão de fumantes vivem em países de baixa e média renda.  

 Essa pandemia fez com que alguns estados membro da OMS – como o Uruguai – 

adotassem, na 56ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 21 de maio de 2003, um tratado5 

                                                 
1 Trabalho inscrito no GT 2. Comunicação, Sociedade e Cultura  do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
* Traduzido para o português por Adriana Carina Camacho Álvarez (Lecttura Traduções). 
2 Licenciado em Ciências da Comunicação, professor de Publicidade da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade de la República (Uruguai ) - FIC-UDELAR, leonardo.moreira@fic.edu.uy. 
3 Dados disponíveis em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 
4 Entre outros, de pulmão, boca, faringe, laringe, fígado e bexiga. 
5 Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) da OMS. 

 

internacional de saúde pública (o primeiro na história da OMS e o que conseguiu mais adesões na 

história da Organização das Nações Unidas) que, entre várias medidas, estabelece padrões 

internacionais para o controle do tabaco ligados à publicidade e o patrocínio, às políticas de 

impostos e preços e à rotulação dos produtos. 

 Historicamente, a publicidade do tabaco é direcionada especialmente para um público 

jovem, tendo em vista que a nicotina gera dependência orgânica e que, além disso, existem fortes 

indícios de que quem não começou a fumar na adolescência dificilmente se torne fumante na vida 

adulta. Desde a década de 1950, com as parcerias entre as multinacionais do tabaco e a indústria 

cinematográfica hollywoodense, tanto na tela grande quanto na pequena, o ato de fumar foi 

mostrado como um símbolo de autoafirmação, poder e liberdade. No entanto, quando a ciência 

conseguiu demonstrar uma relação direta entre o consumo de tabaco e várias patologias, 

reconhecendo-o como uma doença, e quando as pessoas lesadas começaram a demandar e ganhar 

litígios na justiça norte-americana, os países do Primeiro Mundo começaram a restringir a 

publicidade de tabaco na mídia, o que levou a indústria do fumo a patrocinar a Fórmula 1 e outros 

eventos esportivos e artísticos associados ao glamour, a independência financeira e o sucesso social, 

no intuito de naturalizar o consumo, apresentando-o como mais socialmente aceito do que 

realmente é. 

 
 
2. A LEGISLAÇÃO URUGUAIA 

Em 16 de julho de 2004, no Uruguai foi aprovada a Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco da OMS6, e, desde 6 de março de 2008, o país conta com uma lei de “Controle do 

Tabagismo”7 que regula quem pode comprar e vender produtos do tabaco, onde é permitido fumar, 

restringindo a publicidade do cigarro e o patrocínio. Além de proibir fumar em espaços de uso 

público – tanto fechados quanto abertos –, locais de trabalho, estabelecimentos sanitários e de 

ensino (artigo 2º), também é proibida toda forma de publicidade, promoção ou patrocínio dos 

produtos do tabaco, exceto no interior dos pontos de venda. Especificamente no artigo 7º, a lei 

estabelece:  

 
Deverá ser proibida toda forma de publicidade, promoção e patrocínio dos produtos do 
tabaco pelas diversas mídias: rádio, televisão, jornais, via pública ou outras mídias 
impressas. O disposto no inciso anterior não se aplicará aos locais de venda de tais 
produtos. O decreto regulador estabelecerá as condições dos espaços disponíveis para esses 
efeitos, como também das informações do Ministério da Saúde Pública destinadas a 
informar sobre o prejuízo causado pelo consumo e pela fumaça dos produtos do tabaco. A 

                                                 
6 Lei 17.793. 
7 Lei 18.256. 
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proibição estabelecida no inciso primeiro abrange o patrocínio de atividades nacionais e 
internacionais, culturais, esportivas ou de qualquer outro tipo, ou de participantes dessas 
atividades, por parte da indústria fumageira.  
 

Com a aprovação dessa lei, o Uruguai passou a ser o quinto país “livre de fumaça”. Mas, 

para eliminar qualquer dúvida em relação ao avanço da legislação na matéria, em 25 de julho de 

2014 foi sancionada8 a alteração do artigo 7º citado acima, que, na sua nova redação, expressa de 

forma contundente: “É proibida qualquer forma de publicidade, promoção e patrocínio dos produtos 

do tabaco”. Evidentemente, ao não mencionar nenhuma mídia em particular, entende-se que a 

proibição atinge todas as mídias imagináveis, inclusive internet, telefonia móvel e ativações de 

marca. 

Na sequência, o artigo acrescenta outras proibições:  

 
A) O uso de logos ou marcas ou elementos de marca de produtos do tabaco em produtos 
não relacionados com o tabaco. O termo „elemento de marca‟ comporta o aspecto 
distintivo, o layout, o design, o slogan, o símbolo, o lema, a mensagem de venda, a cor ou 
combinação de cores reconhecíveis ou outros indícios de identificação de qualquer marca 
de produto do tabaco ou que o representem. 
B) O uso de marcas ou logos de produtos não relacionados com o tabaco em produtos do 
tabaco. 
C) A elaboração ou venda de alimentos, doces, brinquedos ou outros objetos com a forma 
de produtos do tabaco. 
D) A inclusão de marcas, logos ou elementos de marca de produtos do tabaco em jogos, 
video games ou jogos de computador. 
E) O uso de desenhos de tipo animado em embalagens de produtos do tabaco. 

 

A nova redação do artigo 7º reitera que a proibição estabelecida “abrange o patrocínio de 

atividades nacionais e internacionais, culturais, esportivas ou de qualquer outro tipo, ou de 

participantes dessas atividades, por parte da indústria fumageira”. 

No entanto, a mudança substancial reside na extensão da proibição de publicidade para o 

interior dos locais de venda: 

 
Outrossim, proíbe-se a exibição dos produtos do tabaco, seus derivados e acessórios para 
fumar em máquinas de venda automática ou qualquer outro tipo de prateleira localizada nos 
locais de venda dos produtos do tabaco. Nos referidos locais só será permitida a exibição de 
uma lista textual dos produtos do tabaco à venda com seus respectivos preços, junto com as 
informações do Ministério da Saúde Pública sobre o prejuízo causado pelo consumo e pela 
fumaça dos produtos do tabaco, de conformidade com a regulamentação do Poder 
Executivo sobre a matéria. 

 

 Nesse sentido, o decreto regulador desta lei estabelece que nos locais de venda de produtos 

do tabaco só será permitida uma lista textual dos produtos do tabaco à venda, com os respectivos 

preços.  
                                                 
8 Lei 19.244. 
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8 Lei 19.244. 

 

 
A referida lista textual deverá estar escrita em letras pretas numa folha branca de 29,7 
centímetros de comprimento por 21 centímetros de largura (tamanho A4), em orientação 
horizontal. A lista textual de cada produto do tabaco ocupará a metade esquerda da folha, e, 
na metade direita, constará estampada a advertência sanitária disposta pelo Ministério da 
Saúde Pública, com legenda em imagens coloridas. 

 

 Dessa maneira, a partir de 1º de janeiro de 2015, os lojistas tiveram de retirar as 

publicidades, esconder os maços de cigarro e pintar as fachadas ou o interior das suas lojas se nelas 

havia propagandas de marcas de cigarro. “Se as tabacarias forem verdes, tudo bem. O importante é 

evitar símbolos que passem a intenção da marca. Está comprovado cientificamente que a 

combinação de cores alude a uma marca e é associada a ela. É publicidade”9, afirma Silvina 

Etcharte, diretora do Centro de Cooperación para el Control del Tabaco (Centro de Cooperação para 

o Controle do Tabaco) - CCIT. Aqueles que violarem a lei podem ser sancionados com multas que 

variam dos USD 1.000 aos USD 10.000. Em caso de reincidência, os locais podem ser interditados. 

Ainda que a lei tenha sido aprovada com um amplo respaldo parlamentar, houve vozes 

discordantes. Para o ex-candidato à presidência e atual senador do Partido Nacional, Luis Lacalle 

Pou, a lei deveria ser declarada inconstitucional. Em sua opinião, a norma “é um exagero. 

Compreendo que não se coloque um grande esportista ou uma jovem muito bonita fumando ou que 

não sejam fomentados ou patrocinados eventos esportivos. Mas não podemos chegar ao absurdo de 

ter de esconder um objeto de comércio lícito. É preciso permitir que o objeto fique ali, porque é 

legal comprá-lo, é legal produzi-lo e é legal fumá-lo”10. 

 
 
3. OS PICTOGRAMAS 
 
 Nos últimos meses de 1982, começou a vigorar a obrigatoriedade da legenda “Advertência: 

fumar é prejudicial para a saúde. M.S.P.” em todas as embalagens de produtos do tabaco, charutos e 

cigarros11, que, por batida e inócua, foi substituída em 2003 por outras duas, um pouco mais 

concretas, mas igualmente frouxas quanto ao caráter imperativo: “Fumar pode causar câncer, 

doenças pulmonares e cardíacas” e “Fumar durante a gravidez prejudica o seu filho”12. 

Em 2005, quando o Dr. Tabaré Vázquez tomou posse como presidente do país, declarando a 

guerra ao tabagismo, as advertências sanitárias ocupavam 50% do espaço nos maços de cigarros. A 

porcentagem foi aumentando até atingir 80% da frente e do verso das embalagens. 

                                                 
9 Depoimentos publicados pelo jornal El Observador em sua edição 16 de setembro de 2014. 
10Declarações realizadas na sessão da comissão do Senado quando estava sendo discutido o projeto de lei. 
11 Lei 15.361. 
12 Lei 17.714. 
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A lei 19.244 expressa, em seu artigo 9º, que em toda embalagem e rótulo externo dos 

produtos do tabaco 

 
deverão constar advertências sanitárias e imagens ou pictogramas descrevendo os efeitos 
nocivos do consumo... [os quais] deverão ser aprovados pelo Ministério da Saúde Pública e 
serão claros, visíveis, legíveis e ocuparão, pelo menos, 50% das superfícies totais principais 
expostas. Essas advertências deverão ser modificadas periodicamente de conformidade com 
o estabelecido pela regulamentação. 
 

 

 

 

 

 

 
     

FIGURA 1: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2006 E 2008 – FONTE: MSP. 

 
 

 

 

 

 

 

     

FIGURA 2: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2008 E 2009 – FONTE: MSP. 

 
 

Os primeiros pictogramas (Figuras 1 e 2) expunham algumas das consequências mais gerais 

do consumo do tabaco. Os pictogramas seguintes (Figura 3) centraram-se mais em alguns dos 

efeitos sanitários específicos do tabagismo, com imagens de maior conteúdo emocional e perguntas 

que estimulavam a reflexão. 
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FIGURA 2: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2008 E 2009 – FONTE: MSP. 
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FIGURA 3: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2009 E 2010 – FONTE: MSP. 

 

Nos pictogramas posteriores (Figuras 4 e 5), as imagens não deixam margem para 

ambiguidades, e as perguntas são substituídas por afirmações. A legenda lateral dos maços também 

mudou: “A fumaça do tabaco contém substâncias tóxicas e venenosas como cianúrico e arsênico”. 
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FIGURA 4: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2010 E 2012 – FONTE: MSP. 

 

 
     

FIGURA 5: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2012 E 2013 – FONTE: MSP. 
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FIGURA 4: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2010 E 2012 – FONTE: MSP. 

 

 
     

FIGURA 5: PICTOGRAMAS PUBLICADOS ENTRE 2012 E 2013 – FONTE: MSP. 

 

 

No mesmo sentido, foi lançada em mídias impressas a campanha “Em que etapa da doença 

você está?” (Figura 6), na qual é abandonado o conceito de que fumar representa apenas um “risco” 

para a saúde, para ser substituído pelo conceito de “doença”. Em quatro peças gráficas, as imagens 

enfatizam a deterioração na saúde dos fumantes e das pessoas do seu entorno, reiterando-se os 

seguintes enunciados: “O dano causado por cada cigarro é irreparável e, quase sempre, invisível. 

Mais cedo ou mais tarde, fumar mata.” Trata-se de enunciados que transmitem um discurso 

absoluto e autoritário, com o rigor científico como fundamento irrefutável e como verdade única.  

 

 

 

 
   

 

 

 

FIGURA 6: CAMPANHA DE IMPRENSA 2013. FONTE: MSP. 

 

Em 2014, sob o slogan “Fumar condiciona a sua vida” (Figura 7), foram utilizados 

pictogramas com imagens mais “leves” do que os que vinham sendo usados, apelando-se mais para 

a preocupação pela saúde pessoal e pela saúde dos membros da família, para o efeito do tabagismo 

sobre os não fumantes e para a vontade de ser um exemplo para as crianças, que também são as 

motivações mais frequentes entre aqueles que pensam em deixar de fumar. 
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FIGURA 7: PICTOGRAMAS PUBLICADOS EM 2014 – FONTE: MSP. 

 

Para 2015, sob a palavra de ordem “O seu pior inimigo é o cigarro. Pare de fumar”, voltaram 

a ser utilizadas imagens explícitas evocando a vulnerabilidade, o sofrimento, a repugnância e 

reforçando o discurso disciplinador e punitivo, focado exclusivamente em componentes biológicos.  
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FIGURA 8: PICTOGRAMAS PUBLICADOS EM 2015 – FONTE: MSP. 

 
 
4. O LITÍGIO CONTRA A PHILIP MORRIS, A POLÍTICA DE PREÇOS E A CARTEIRA 

“PLANA” 
 

Em 2010, a empresa Philip Morris demandou o Estado uruguaio pela quantia de USD 25 

milhões por reparação de danos, alegando que o Estado uruguaio violava vários pontos do Tratado 

Bilateral de Investimento, assinado em 1998 com a Suíça. A maior fumageira do mundo arremeteu 

contra a norma uruguaia que exige que cada marca tenha uma única apresentação de cigarros, 

proibindo, por exemplo, as variedades “light”, “ultra light”, “mentolado” ou “gold”, com as que se 

pretende distorcer a percepção dos danos causados13. Isso fez com que a Philip Morris tivesse de 

retirar do mercado 7 dos 12 tipos de cigarros que vendia. Além disso, a empresa alegou que a 

advertência sanitária – que ocupa 80% das carteiras – não deixa espaço no maço para mostrar as 

marcas registradas. 

Oncologista de profissão, Vázquez sempre criticou com dureza a posição da fumageira:  

 
A vida vale e não tem preço. Para enfrentar a crescente morbidade do câncer é 
imprescindível adotar posições políticas... O vetor do tabagismo não são os mosquitos ou as 
aves, nem os ratos. É a indústria fumageira internacional, que, para duplicar seus ganhos, 
não tem nenhum tipo de prurido em matar seus próprios clientes... A demanda contra o 
Uruguai [à que muitas vezes Vázquez se refere como a luta de “Davi contra Golias”] é feita 
para desalentar outros países quanto a seguirem o caminho uruguaio na luta contra o 
tabagismo.14 
 

                                                 
13 A porcentagem de fumantes que acreditavam erroneamente que os cigarros “light” são menos daninhos do que os 

cigarros comuns caiu de 29% para 15% após a aplicação da medida de permitir apenas uma apresentação por marca 
de cigarros. 

14 Discurso do Dr. Tabaré Vázquez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de setembro de 2015. 
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Finalmente, em 9 de julho de 2016, o Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas 

sobre Investimentos (Ciadi) – tribunal de arbitragem do Banco Mundial – pronunciou-se em favor 

do Uruguai numa sentença histórica na qual sinalizava que os países têm o direito soberano e a 

obrigação de defenderem a vida da sua população, direitos que prevalecem ao direito comercial, 

obrigando a fumageira a pagar os USD 7 milhões que o país tinha gastado para a defesa no 

processo. 

 O presidente Vázquez tinha manifestado em várias oportunidades que, em caso de uma 

sentença negativa para o Uruguai, limitar-se-ia a pagar a indenização, mas continuaria com as 

medidas, que, em seu juízo, “são a favor do direito à saúde”. 

Em primeiro lugar, pretende-se implementar uma Estratégia Nacional de Impostos ao tabaco 

consistente no longo prazo. O objetivo dessa medida é incrementar os impostos aos cigarros por em 

cima da inflação e do aumento da renda, para o preço relativo não cair. Vázquez afirmou que, se os 

impostos ao tabaco fossem aumentados, mesmo que as vendas diminuíssem, as receitas 

aumentariam. Além disso, “os economistas perceberam que se gasta muito mais tratando doenças 

causadas pelo tabaco do que pode ser arrecadado pelos impostos ao tabaco”, refletiu. Hoje, no 

Uruguai, dois terços do preço dos cigarros correspondem a impostos. 

 

 
 

FIGURA 9: DESIGN DO EMPACOTAMENTO “PLANO” - FONTE: MSP. 
 

 

Em segundo lugar, procurar-se-á implementar um “empacotamento plano"15, com o mesmo 

design, cor e tipografia, independentemente das marcas, as quais perderão seus traços icônicos. 

                                                 
15 O plain packaging apareceu por primeira vez no Canadá em 1995. 
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“Não restará nenhuma possibilidade no futuro, uma vez que essa medida estiver em andamento, de 

a carteira de cigarro conter qualquer tipo de publicidade, exceto aquela que mostra os danos 

causados pelo consumo. Quem avisa amigo é"16, alertou o presidente na comemoração pelos 10 

anos do Uruguai sem fumaça de tabaco. A implementação da referida medida começou com o uso 

do “eye tracking”, um estudo utilizado em psicologia e neuromarketing, no qual são analisados os 

movimentos dos olhos frente a estímulos visuais, para determinar qual é a cor que causa maior 

rejeição. Na primeira etapa, participaram mais de 150 fumantes, na sua maioria estudantes 

universitários. Uruguai estuda as experiências de países como a Austrália, país pioneiro na matéria 

que proibiu a publicidade do tabaco em rádio e televisão em 1976, na imprensa em 1989, o 

patrocínio das marcas de cigarros em eventos esportivos ou culturais a partir de 1992 e que 

começou a utilizar carteiras neutras em 2012. Aqui, as cartelas “planas” são de cor marrom com 

letras brancas. No Uruguai, num primeiro momento, tinha se cogitado a utilização da cor preta, mas, 

depois, considerou-se que ela podia ser associada ao luxo, como acontece com as bebidas alcoólicas 

destinadas aos públicos de poder aquisitivo mais alto; por isso, acabou-se optando por letras brancas 

e fundo verde-amarronzado, a cor “mais feia” da paleta, conforme um estudo. 

Por último, uma terceira linha de trabalho visa a ter hotéis 100% livres de fumaça de tabaco, 

bem como áreas externas de escolas e centros de saúde, proibindo-se fumar nelas. Também se 

reconhece como problemático o consumo de tabaco em carros, principalmente quando o consumo 

se relaciona com a presença de crianças e gestantes.   

 
 
5. CAMPANHAS SEM FUMAÇA... MAS EFETIVAS  
 
 Embora o Uruguai tenha uma clara política sanitária contra o tabagismo faz mais de uma 

década, o Estado não tem se destacado por realizar grandes campanhas publicitárias sobre o assunto 

nas mídias tradicionais, como a TV, o rádio ou a imprensa.  

De qualquer maneira, nos últimos anos, foram promovidas ações publicitárias mais 

segmentadas, como no caso de uma intervenção urbana que transformou um trecho da avenida 

Dieciocho de Julio (principal avenida da cidade de Montevidéu) na cena de um crime múltiplo.  

 

                                                 
16 Depoimentos publicados pelo jornal El Observador em sua edição 25 de novembro de 2015. 
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FIGURA 11: ATIVAÇÃO NA AV. DIECIOCHO DE JULIO - FONTE: MSP. 
 
 
Da noite para o dia, um grande número de silhuetas humanas apareceram pintadas no 

asfalto, acompanhadas das frases: “O tabagismo é uma pandemia que podemos evitar”, “Quinze 

uruguaios morrem por dia por causa do tabagismo” e “O tabagismo já causou mais de 100 milhões 

de mortes no mundo”. Idealizada pelo Grupo Publicitário Perfil, a intervenção teve uma grande 

repercussão e ocupou um lugar de destaque nos principais noticiários da televisão local. Por 

primeira vez, os 15 uruguaios que morrem a cada dia por causa do tabagismo foram notícia. 

Outro exemplo é o da campanha “Pele bela de graça”, dirigida fundamentalmente a 

mulheres jovens, apresentada durante vários dias na via pública e na internet17. Apresentando três 

reconhecidas personalidades da televisão uruguaia, a campanha prometia um “tratamento antirrugas 

de graça” e a possibilidade de obter uma pele “10 anos mais jovem”. 

 

 
 

FIGURA 12: CAMPANHA “PELE BELA DE GRAÇA” - FONTE: MSP. 
 
 

Para ilustrar os benefícios desse tratamento, Karina Vignola, María Gomensoro e Victoria 

Zangaro posaram exibindo a beleza de sua pele, gerando expectativa, incredulidade e todo tipo de 

comentários nas redes sociais, até que foi revelada a incógnita do mágico tratamento de beleza: 

                                                 
17 O spot pode ser acessado em: https://youtu.be/dbezzKr4jgs 

584 



 

 
 

FIGURA 11: ATIVAÇÃO NA AV. DIECIOCHO DE JULIO - FONTE: MSP. 
 
 
Da noite para o dia, um grande número de silhuetas humanas apareceram pintadas no 

asfalto, acompanhadas das frases: “O tabagismo é uma pandemia que podemos evitar”, “Quinze 

uruguaios morrem por dia por causa do tabagismo” e “O tabagismo já causou mais de 100 milhões 

de mortes no mundo”. Idealizada pelo Grupo Publicitário Perfil, a intervenção teve uma grande 

repercussão e ocupou um lugar de destaque nos principais noticiários da televisão local. Por 

primeira vez, os 15 uruguaios que morrem a cada dia por causa do tabagismo foram notícia. 

Outro exemplo é o da campanha “Pele bela de graça”, dirigida fundamentalmente a 

mulheres jovens, apresentada durante vários dias na via pública e na internet17. Apresentando três 

reconhecidas personalidades da televisão uruguaia, a campanha prometia um “tratamento antirrugas 

de graça” e a possibilidade de obter uma pele “10 anos mais jovem”. 

 

 
 

FIGURA 12: CAMPANHA “PELE BELA DE GRAÇA” - FONTE: MSP. 
 
 

Para ilustrar os benefícios desse tratamento, Karina Vignola, María Gomensoro e Victoria 

Zangaro posaram exibindo a beleza de sua pele, gerando expectativa, incredulidade e todo tipo de 

comentários nas redes sociais, até que foi revelada a incógnita do mágico tratamento de beleza: 

                                                 
17 O spot pode ser acessado em: https://youtu.be/dbezzKr4jgs 

 

tratava-se de um programa de comunicação criado pelo Ministério da Saúde Pública e pela 

Comissão Honorária de Luta contra o Câncer com a finalidade de sensibilizar as mulheres uruguaias 

sobre os efeitos da dependência ao tabaco. O que motivou essa campanha foi a constatação de que, 

embora a política oficial antitabaco tivesse impactado positivamente nos hábitos da população em 

geral, a população feminina era a que menos refletia essa mudança. E, mais, os casos de câncer de 

pulmão entre as mulheres tinham aumentado em 3%. 

 O objetivo da campanha era reverter o caminho da “glamorização” do consumo, alertando 

que o tabaco não apenas envolve o risco de contrair doenças mortais, mas também provoca efeitos 

concretos na estética de quem o consome: envelhecimento da pele, aumento de rugas, sulcos e 

linhas faciais, cútis apagado, entre outros. E a solução? Um tratamento gratuito: parar de fumar.  

 
 

 
FIGURA 13: ATIVAÇÃO “#SOBREELPUCHO” (APERTADO QUE NEM CIGARRO) – FONTE: MSP. 

 
 
Da mesma forma, no âmbito da celebração do Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio de 

2016, o Ministério da Saúde Pública lançou duas ações publicitárias. Por um lado, Pocitos, Centro e 

Parque Rodó (bairros de Montevidéu densamente povoados e transitados, de níveis 

socioeconômicos médios-altos e altos) amanheceram com sua paisagem urbana modificada por uma 

intervenção com envelopes contendo notas (falsas) de UYU 1.000 e UYU 2.000 e a seguinte 

mensagem: “Chegando ao fim do mês apertado que nem cigarro?” Isto é o que poderia ter agora no 

bolso. Pare de reclamar e comece a se cuidar. #ApertadoQueNemCigarro18. 31 de maio, Dia 

Mundial Sem Tabaco”. 

 Mayra Pereyra, Michelle Carrere e Yéssica Deleván sentiram a necessidade de “fazer 

alguma coisa diferente”, porque falar da saúde da forma tradicional “não toca tanto as pessoas". 

Para isso, resolveram focar o projeto no dinheiro que os fumantes poderiam economizar se 

                                                 
18 No original em espanhol: #SobreElPucho. 
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parassem de consumir tabaco: “Atualmente, fala-se muito no IRPF, e uma parte da sociedade 

reclama dos descontos e tal. Achamos acertado falarmos do quanto o cigarro afeta o bolso das 

pessoas, principalmente no final do mês, quando chegam „apertadas que nem cigarro‟, e do quanto 

viria bem esse dinheiro se elas não tivessem esse mau hábito”, comentaram as criativas da 

iniciativa, que também viralizaram a campanha através das redes sociais Facebook e Twitter. 

 

 

 
 

FIGURA 14: FRAME DO VÍDEO “ME DECLARO EX” – FONTE: MSP. 
 
 

Para finalizar, sob o hashtag #MedeclaroEx, foi lançado um vídeo19 nas redes sociais no 

qual uma jovem parecia estar pondo fim a um relacionamento nocivo, mas, no final, acaba 

anunciando que abandonará o cigarro. Com uma estética “caseira”, o audiovisual viralizou com 

grande repercussão de mídia e portais, tanto nacionais quanto internacionais, atingindo 700 mil 

visualizações em apenas 5 dias. “Queríamos fazer alguma coisa que impactasse os usuários”, 

explicou o executivo de contas da agência digital Pimod, Álvaro Susena, responsável da ação 

publicitária. Para consegui-lo, os publicitários criaram uma fanpage na rede social Facebook sob o 

nome "Me declaro ex", compartilhando a seguir o vídeo da jovem. O motivo para não explicar 

desde o início que se tratava de uma campanha do MSP foi, segundo Susena, conseguir uma 

conexão mais direta com o usuário, já que “quando não há uma marca ou uma organização política 

por tras da mensagem, é mais simples que o usuário se torne „embaixador‟ do conteúdo”. O vídeo 

também viralizou rapidamente graças a que muitas celebridades e mídias locais o compartilharam 

por solicitação da agência ou do Ministério. 

 

 

                                                 
19 Disponível em: https://youtu.be/62bhIxUvbL4. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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19 Disponível em: https://youtu.be/62bhIxUvbL4. Acesso em: 23 abr. 2017. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A comunicação publicitária contra o consumo de tabaco, embora apresente altos e baixos, já 

atingiu em boa medida seus objetivos. Primeiro, trazendo o assunto para a opinião pública, 

informando e educando. Segundo, conseguindo uma sensibilização e conscientização sobre a 

problemática em grandes setores da população, o que também se traduziu num (imprevisível) 

cumprimento generalizado da nova normativa.20 E, terceiro, provocando uma mudança favorável no 

comportamento do consumo de tabaco. 

 Cabe destacar que não foram feitos grandes investimentos em campanhas multimídia e de 

alcance nacional; pelo contrário, o que predomina são ações publicitárias muito pontuais, 

segmentadas, de baixo custo, que apostam numa estética funcional e realista, com vistas a reforçar o 

discurso politicamente correto que dissocia a representação do cigarro com conceitos intangíveis 

como os de liberdade e transgressão, valorizados especialmente pelos jovens, o público mais 

vulnerável. 

No caso dos pictogramas nas carteiras (um dos últimos bastiões de comunicação das marcas 

de cigarro), que muitos detratores consideram “demonizadores” e “terroristas”, serviram 

principalmente para que muitos fumantes tomassem consciência de alguns dos efeitos concretos do 

tabagismo, como, por exemplo, os relacionados à impotência sexual e aos acidentes vasculares 

cerebrales. 

O tabaco custa ao Uruguai 2,6% do PIB (USD 1.365 milhões), equivalentes a toda a venda 

de carne bovina do país durante 2016. Boa parte desse gasto decorre de perdas indiretas, como os 

dias em que uma pessoa deixa de ir trabalhar porque está doente ou hospitalizada. A última 

pesquisa do Instituto Nacional de Estatística conclui que, no Uruguai, mais que um quinto dos 

adultos ainda são fumantes, morrendo em torno de 5 mil pessoas por ano devido ao consumo de 

tabaco (aproximadamente 13-14 pessoas por dia). A isso devemos somar as que ficam doentes ou 

sofrem deficiências pela mesma causa. 

Isso significa que ainda resta muito por fazer. Mas o caminho percorrido até agora merece 

um reconhecimento. Desde que, em 2005, o presidente da República, Tabaré Vázquez, declarou a 

guerra ao tabagismo, foi possível observar uma tendência decrescente em todas as pesquisas 

realizadas21: a população fumante, que, em 2005, era de 35%, caiu para 23,9% em 2011 e voltou a 

diminuir em 2014, chegando a 22,2%. O objetivo do Ministério da Saúde Pública para o quinquênio 

                                                 
20 Segundo o Projeto de Avaliação Internacional de Políticas de Controle do Tabaco, um estudo prospectivo realizado 

em mais de 20 países, a porcentagem de fumantes que consideram que o governo deveria aplicar ações mais fortes 
para enfrentar o dano causado pelo tabagismo aumentou de 49% em 2006 para 68% no ano de 2012. 

21 Desde 1993, o Instituto Nacional de Estatística tem incorporado à Pesquisa de Domicílios perguntas destinadas a 
detectar o hábito do tabagismo da população. 
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2015-2020 é reduzir essa porcentagem para 17%. Segundo dados do Fundo Nacional de Recursos,22 

na última década, 443 mil uruguaios pararam de fumar. A prevalência diminuiu muito, e existe 

evidência contundente a favor das conquistas, entre as quais se destaca uma redução de 17% dos 

infartos de miocárdio na última década, a porcentagem de estudantes fumantes no ensino médio, 

que agora está abaixo de 10%, e a taxa de abandono nas gestantes, que era de 15% em 2007 e 

aumentou para 42% em 2013. 

 Esses resultados demonstram que as políticas contra o tabagismo no país vêm sendo efetivas 

e que a sentença contundente em favor delas não apenas estabeleceu um precedente no âmbito 

mundial, mas posicionou o Uruguai como um referente na matéria. Pelo menos, em matéria de 

cigarros, não se pode dizer que as promessas do Estado tenham virado fumaça. 

 
 
 
7. REFERÊNCIAS 
 

COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL para el Control del Tabaco del MERCOSUR (CICT). 
Disponível em: http://cictmercosur.org. Acesso em: 20 abr. 2017. 
 
OMS. Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. 
Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42813/1/9243591010.pdf. Acesso em: 20 
abr. 2017. 
 
URUGUAI. Instituto Nacional de Estadística. Disponível em: http://www.ine.gub.uy. Acesso em: 
22 abr. 2017. 
 
URUGUAI. Leyes N.º 15.361, 17.714, 17.793, 18.256 e 19.244. Disponível em: 
https://parlamento.gub.uy/. Acesso em: 20 abr. 2017. 
 
URUGUAI. Plan Nacional para el Control del Tabaco. Disponível em: 
http://www.who.int/fctc/reporting/Interior.pdf. Acesso em: 2 abr. 2017. 
 
URUGUAI. Poder Ejecutivo. Decreto reglamentario de la Ley Nº 19.244. Disponível em: 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2014/11/cons_min_926.pdf. Acesso em: 20 abr. 
2017. 
 
 

                                                 
22 Disponíveis em: http://www.fnr.gub.uy. Acesso em: 23 abr. 2017. 

588 



 

2015-2020 é reduzir essa porcentagem para 17%. Segundo dados do Fundo Nacional de Recursos,22 

na última década, 443 mil uruguaios pararam de fumar. A prevalência diminuiu muito, e existe 

evidência contundente a favor das conquistas, entre as quais se destaca uma redução de 17% dos 

infartos de miocárdio na última década, a porcentagem de estudantes fumantes no ensino médio, 

que agora está abaixo de 10%, e a taxa de abandono nas gestantes, que era de 15% em 2007 e 

aumentou para 42% em 2013. 

 Esses resultados demonstram que as políticas contra o tabagismo no país vêm sendo efetivas 

e que a sentença contundente em favor delas não apenas estabeleceu um precedente no âmbito 

mundial, mas posicionou o Uruguai como um referente na matéria. Pelo menos, em matéria de 

cigarros, não se pode dizer que as promessas do Estado tenham virado fumaça. 

 
 
 
7. REFERÊNCIAS 
 

COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL para el Control del Tabaco del MERCOSUR (CICT). 
Disponível em: http://cictmercosur.org. Acesso em: 20 abr. 2017. 
 
OMS. Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. 
Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42813/1/9243591010.pdf. Acesso em: 20 
abr. 2017. 
 
URUGUAI. Instituto Nacional de Estadística. Disponível em: http://www.ine.gub.uy. Acesso em: 
22 abr. 2017. 
 
URUGUAI. Leyes N.º 15.361, 17.714, 17.793, 18.256 e 19.244. Disponível em: 
https://parlamento.gub.uy/. Acesso em: 20 abr. 2017. 
 
URUGUAI. Plan Nacional para el Control del Tabaco. Disponível em: 
http://www.who.int/fctc/reporting/Interior.pdf. Acesso em: 2 abr. 2017. 
 
URUGUAI. Poder Ejecutivo. Decreto reglamentario de la Ley Nº 19.244. Disponível em: 
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2014/11/cons_min_926.pdf. Acesso em: 20 abr. 
2017. 
 
 

                                                 
22 Disponíveis em: http://www.fnr.gub.uy. Acesso em: 23 abr. 2017. 

 

 
A CRISE DE IDENTIDADE DINAMARQUESA E O ORIENTALISMO: A 

REPRESENTAÇÃO DO DINAMARQUÊS NA PUBLICIDADE E O REFORÇO DO 
NACIONALISMO 1 

 
Júlia Frank de Moura2 

 
RESUMO 
  
Quando o sentimento nacionalista e a identidade nacional de um país estão em queda, técnicas do 

nacionalismo entram em cena para evitar a crise de identidade. O presente artigo tem como objetivo 

uma análise de conteúdo de duas publicidades dinamarquesas da empresa de viagem Spies: Do it 

for Denmark e Do it for Mom. Elas atuam como reafirmadoras da identidade cultural dinamarquesa, 

causando também uma representação do orientalismo e do nacionalismo. Esta reafirmação através 

das propagandas é, pelo olhar das grandes empresas, necessária para evitar uma possível crise de 

identidade do povo dinamarquês, que poderia vir a ser causada por conta da baixa taxa de 

natalidade no país atrelada às intensas imigrações que ocorrem nestes últimos anos. O trabalho usa 

em sua fundamentação teórica autores como Peter Burke, Edward Said, Benedict Anderson e Eric 

Hobsbawn. O trabalho esclarece questões como a visão pré-estabelecida dos muçulmanos por parte 

dos dinamarqueses e a mudança do controle do nacionalismo das mãos do estado para as mãos das 

empresas detentoras do capital. 

 
Palavras-chave: orientalismo, nacionalismo, Dinamarca, análise de conteúdo. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Há uma crise migratória que acontece na Europa, que nada mais é do que uma consequência 

histórica de todo processo de colonização sofrido pelos países do Oriente Médio pelos grandes 

impérios europeus, unida às suas guerras civis e problemas políticos e governamentais atuais. Países 

europeus menores, como a Dinamarca, sofrem mais visivelmente os efeitos dessa chegada repentina 

de tantos imigrantes, pois há menor espaço para abrigá-los, menos empregos e, consequentemente, 

a crise de identidade sofrida por povos como os dinamarqueses é maior. Segundo Stuart Hall 
Esta perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 
descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de 
seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma ‘crise de 
identidade’ (HALL, 2006, p. 9). 

 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2 Aluna do Mestrado em Comunicação da UEL, com formação em Publicidade e Propaganda pela 
UNICENTRO. Email para contato: juliafdmoura@gmail.com 
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Essa crise de identidades nacionais é muito decorrente com a aceleração da globalização, 

Hall coloca isso em sua obra “ A identidade cultural na pós-modernidade”, ao observar que há três 

possíveis consequências desta globalização nas identidades culturais: desintegração das identidades 

nacionais, reforço de identidades locais e declínio das identidades nacionais com a formação de 

identidades híbridas (HALL, 2006, p. 69). Ao caminhar no mercado de rua em Copenhague 

(STROGET), não se vê apenas dinamarqueses típicos, com o estereótipo conhecido do dinamarquês 

(loiro, alto, olhos claros), mas sim uma variedade de culturas que estão se agrupando à 

dinamarquesa, como a dos muçulmanos, indianos, entre outros. 

A Dinamarca é um país pequeno, com menos de 6 milhões de habitantes, área total de 

aproximadamente 43.094 km² e, por já sofrer há certo tempo com um problema de baixa taxa de 

natalidade, sofre mais acentuadamente com a crise de identidade após o início desta nova crise da 

imigração. Como tentativa de solucionar estes problemas, a empresa dinamarquesa de turismo 

SPIES lançou dois comerciais. O primeiro ficou internacionalmente conhecido pelo seu conteúdo 

irreverente, e se chama Do it for Denmark3. A continuação deste comercial foi lançada no ano 

seguinte com o nome de Do it for mom.4  

O objetivo deste trabalho é analisar essas duas publicidades como uma forma do país lutar 

contra essa crise de identidade na Dinamarca e também observar a inserção do orientalismo, 

explicado por Edward Said, no pensamento dinamarquês. Justifica-se a escolha dos dois comerciais 

como corpus da pesquisa devido a grande repercussão internacional que eles tiveram, o que acabou 

tornando as publicidades da SPIES conhecidas no mercado publicitário dinamarquês. A 

metodologia utilizada no trabalho é a análise de conteúdo. 

 

Fundamentação teórica – Nacionalismo, Orientalismo e o olhar sobre o outro. 

 Benedict Anderson (2009) entende por nacionalismo a ideologia de criar nações como 

comunidades imaginadas (Benedict Anderson). Segundo Anderson, em seu livro Comunidades 

Imaginadas, todas as nações são comunidades políticas imaginadas. São comunidades devido ao 

sentimento de camaradagem dividido por todos seus habitantes, e são imaginadas pois suas divisões 

geográficas, língua e cultura não são produtos da natureza e sim da criação humana. Esse 

nacionalismo é fundamental na história das nações para que o governo pudesse implementar 

sistemas educacionais, uma língua, leis e constituição. Por isso separar os povos em nações. Por 

isso a formação de identidades nacionais e culturais, que dão origem a expressões como 
                                                 
3Comercial Do it for Denmark, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vrO3TfJc9Qw. Acesso em 4. jun de 
2017 
 
4Comercial Do it for Mom, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g. Acesso em 4. Jun de 2017  
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imigração. Como tentativa de solucionar estes problemas, a empresa dinamarquesa de turismo 

SPIES lançou dois comerciais. O primeiro ficou internacionalmente conhecido pelo seu conteúdo 

irreverente, e se chama Do it for Denmark3. A continuação deste comercial foi lançada no ano 

seguinte com o nome de Do it for mom.4  

O objetivo deste trabalho é analisar essas duas publicidades como uma forma do país lutar 

contra essa crise de identidade na Dinamarca e também observar a inserção do orientalismo, 

explicado por Edward Said, no pensamento dinamarquês. Justifica-se a escolha dos dois comerciais 

como corpus da pesquisa devido a grande repercussão internacional que eles tiveram, o que acabou 

tornando as publicidades da SPIES conhecidas no mercado publicitário dinamarquês. A 

metodologia utilizada no trabalho é a análise de conteúdo. 

 

Fundamentação teórica – Nacionalismo, Orientalismo e o olhar sobre o outro. 

 Benedict Anderson (2009) entende por nacionalismo a ideologia de criar nações como 

comunidades imaginadas (Benedict Anderson). Segundo Anderson, em seu livro Comunidades 

Imaginadas, todas as nações são comunidades políticas imaginadas. São comunidades devido ao 

sentimento de camaradagem dividido por todos seus habitantes, e são imaginadas pois suas divisões 

geográficas, língua e cultura não são produtos da natureza e sim da criação humana. Esse 

nacionalismo é fundamental na história das nações para que o governo pudesse implementar 

sistemas educacionais, uma língua, leis e constituição. Por isso separar os povos em nações. Por 

isso a formação de identidades nacionais e culturais, que dão origem a expressões como 
                                                 
3Comercial Do it for Denmark, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vrO3TfJc9Qw. Acesso em 4. jun de 
2017 
 
4Comercial Do it for Mom, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g. Acesso em 4. Jun de 2017  

 

“inglesidade” por exemplo, utilizada por Hall para explicar o sentimento de ser inglês, que não é 

apenas habitar a Inglaterra, mas forma-se também com hábitos como o de tomar chá, com a língua 

inglesa e formas de comportamento, tudo integrando a identidade nacional do país. Na Dinamarca 

há também uma “dinamarquesidade”, que é a junção de todos os costumes e estereótipos da cultura 

dinamarquesa. E é essa “dinamarquesidade” que entra em crise de identidade com a chegada das 

novas imigrações, causando um certo terror no estado e a necessidade de implantar publicidades 

como as da SPIES. Como a grande parte dos imigrantes que vivem na Dinamarca e também no 

restante da Europa ocidental, são muçulmanos vindos do oriente médio, é necessário a introdução 

nesta pesquisa de outro conceito: o “orientalismo”. 

 Edward Said aborda o orientalismo em seu livro “Orientalismo: o oriente como invenção do 

ocidente”. O descreve como sendo “um estilo de pensamento baseado em uma distinção ontológica 

e epistemológica feita entre ‘o Oriente’ e (a maior parte do tempo) ‘o Ocidente’”. (SAID, 1996, 

p.14). Complementando ainda que  
O oriente que aparece no orientalismo, portanto, é um sistema de representações 
enquadrado por todo um conjunto de forças que introduziram o Oriente na cultura 
ocidental, na consciência ocidental e, mais tarde, no império ocidental. (SAID, 1996 p. 209) 

 
 A Dinamarca tem toda uma concepção formada do Oriente e seu povo, ou seja também do 

muçulmano. Um estereótipo, um sistema de representação do oriente enraizado na sua consciência 

ocidental. Essas ideias, juntamente com o problema da falta de natalidade causando uma crise de 

identidade dão abertura para um maior preconceito da sociedade dinamarquesa em aceitar e 

introduzir esses muçulmanos em sua cultura. Peter Burke também discute essa questão do olhar 

sobre o “outro” em um dos capítulos de sua obra Testemunha Ocular, denominado Estereótipos do 

Outro. O autor cita que: 
... quando ocorrem encontros entre culturas, é provável que a imagem que cada cultura 
possui da outra seja estereotipada. A palavra “estereótipo” (originalmente uma placa da 
qual uma imagem podia ser impressa), como a palavra cliché, (originalmente o termo 
francês para a mesma placa), é um sinal claro da ligação entre imagens visuais e mentais. O 
estereótipo pode não ser completamente falso, mas frequentemente exagera alguns traços 
da realidade e omite outros. (BURKE, p.155) 

 
Para reforçar a cultura dinamarquesa através das duas publicidades analisadas neste artigo, o 

comercial acaba por representar o próprio dinamarquês também através de estereótipos: cabelo 

loiro, olhos claros, pele clara (FIGURA 1). 
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Figura 1 Frames do comercial Do it for Denmark. Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017  

 
Figura 2 Frames do comercial Do it for mom Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017   

 
 Estaria a Dinamarca se representando através destes estereótipos para uma reafirmação 

cultural e reforço do nacionalismo/identidade nacional? Evitando assim uma possível crise de 

identidade através da entrada dos imigrantes no país? Edward Said cita Nietzsche em sua obra, para 

exemplificar como os estereótipos acabam se enraizando nas sociedades. Estaria o estereótipo do 

escandinavo tão enraizado que é apenas natural representá-lo assim? 
Um exército móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos – em resumo, uma soma 
de ralações humanas que foram realçadas, transpostas e embelezadas poética e 
retoricamente e que, após muito uso, parecem firmes, canônicas e obrigatórias para um 
povo: as verdades são ilusões sobre as quais já esquecemos que isso é o que elas são. 
(NIETZSCHE apud SAID, 1990, p. 209). 

 
Há de se pensar a questão do estereótipo também na questão do olhar dinamarquês sobre o 

imigrante que chega à Dinamarca. Ele também é representado no próprio imaginário social sobre a 

questão do estereótipo enraizado que Nietzsche cita. Este olhar sobre o outro, como analisa Burke, é 

carregado de preconceitos e, quase sempre, uma imposição de superioridade. 
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Os estereótipos mais grosseiros estão baseados na simples pressuposição de que ‘nós’ 
somos humanos ou civilizados, ao passo que ‘eles’ são pouco diferentes de animais como 
cães e porcos, aos quais eles são frequentemente comparados, não apenas em línguas 
europeias, mas também em árabe ou chinês. Dessa forma, os outros são transformados no 
“Outro”. Eles são transformados em exóticos e distanciados do eu. E podem mesmo ser 
transformados em monstros. (BURKE, 2004, p.157). 

 
 É importante destacar também que o olhar sobre esse imigrante, tratando-se aqui 

principalmente do imigrante muçulmano que é a maioria no país, mudou com o passar do tempo. 

Antigamente retratado apenas como exótico, diferente, inferior, a partir da Segunda Guerra e das 

guerras árabe-israelenses, como coloca Said na terceira parte de sua obra, o muçulmano torna-se 

uma figura mais popular na cultura americana e passa a ser visto também como perigoso, terrorista 

e bandido no mundo todo.  
Desde a Segunda Guerra e, de modo mais observável, após cada uma das guerras árabe-
israelenses, o muçulmano árabe tornou-se uma figura na cultura popular americana, ao 
mesmo tempo que, no mundo acadêmico, no mundo dos planejadores da política e no 
mundo dos negócios, muita atenção é dedicada ao árabe. (SAID, 1990, p.289) 
 

 Essa nova face do muçulmano é ainda mais perceptível em filmes, series, matérias, entre 

outras exposições na mídia. 

  
 

Corpus da pesquisa e método de análise. 

O corpus escolhido para a pesquisa são duas publicidades da empresa dinamarquesa de 

viagens Spies: “Do it for Denmark” e “Do it for mom”. A primeira delas a ser veiculada foi “Do it 

for Denmark”, em 2014, sucedida por “Do it for mom”, que foi ao ar em 2015. Ambas as 

publicidades tratam do problema de baixa taxa de natalidade que a Dinamarca enfrenta e exploram 

o fato de que em viagens casais fazem mais sexo, portanto aqueles que não conseguem ter filhos 

teriam mais chances durante viagens e assim poderiam ajudar sua nação. Ao tratar-se de ajudar o 

país o comercial já revela seu caráter nacionalista, mas uma análise mais profunda mostra as 

técnicas e o olhar orientalista que uma segunda camada das propagandas transmite. 

O primeiro comercial lançado, Do it for Denmark, começa com a pergunta “kan sex redde 

Danmarks fremtid?”, que em português significa “o sexo pode salvar o futuro da Dinamarca?”. Em 

seguida, a publicidade expõe o problema da baixa taxa de natalidade que o país enfrenta, enquanto 

imagens de um casal da terceira idade dinamarquês aparecem, juntamente com imagens de um 

parlamento vazio. A publicidade explica que o governo dinamarquês não conseguiu encontrar a 

solução para o problema da natalidade, mas que deve haver uma. Então começa a ser contada a 

história de Emma, uma dinamarquesa que, apesar de nascida na Dinamarca, foi concebida enquanto 

seus pais estavam de férias em Paris, enquanto sua história é revelada ao espectador, imagens de 

Emma visitando o quarto onde foi concebida, agora com seu parceiro, são mostradas. Uma 
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psicóloga começa a explicar que viajar e ganhar novas experiências aumenta o libido e faz com que 

parceiros se observem de maneira diferente e aponta o dado (sem fontes explicitadas) de que 

dinamarqueses tem 46% mais sexo durante férias. Então para ajudar a taxa de natalidade da 

Dinamarca a subir, a empresa de turismo Spies aparece com a solução e incentiva os dinamarqueses 

a viajarem para outros países. A propaganda ainda aborda que, se fazer isto pelo seu próprio país 

não for o suficiente para você, há ainda uma pequena promoção. Se você provar que seu bebê foi 

concebido numa viagem pela Spies, você concorre a 3 anos de suprimentos para sua criança, como 

fraldas por exemplo, e uma viagem para sua nova família. Então é mostrado um casal de idosos e 

um casal homossexual e é levantada a questão do que fazer caso você já seja muito velho para ter 

filhos ou seja um casal homossexual e então é colocada a solução “a questão não é sobre ganhar e 

sim sobre participar”. O comercial é finalizado com a frase “participe da competição, faça isso pela 

Dinamarca”. 

O segundo comercial, “Do it for mom”, segue a mesma questão, mas a aborda com outro 

apelo, o das mães dinamarquesas que querem ser avós.  A propaganda começa, assim como a 

primeira, com um questionamento: “Não se pode comprar amor, ou pode?”. Enquanto imagens 

aéreas de Copenhague (capital da Dinamarca) são mostradas, o narrador anuncia “ o sistema 

dinamarquês de bem-estar/saúde está sob pressão. Mesmo após um pequeno progresso, ainda não 

estão nascendo bebês o bastante”. Então, a narração continua, mas agora com imagens de uma avó 

com sua neta em um parque, sendo observadas por uma outra senhora da terceira idade, 

aparentemente sem netos, e o narrador discorre: “mas aquelas que sofrem mais são talvez as mães 

que nunca viverão a experiência de ter netos”, a senhora folheia um álbum de fotos. Enquanto o 

narrador fala sobre o passado daquela senhora, de quando o filho dela aprendeu a caminhar, andar 

de bicicleta e aprendeu a ler, imagens do passado deles são mostradas em flashbacks seguidas de 

uma imagem da senhora nostálgica no sofá. A narração então coloca, que quanto a ajudar a fazer 

netos, isso pode ser um pouco estranho, e então aparecem imagens da senhora ajudando o filho a 

abrir o fecho da lingerie de sua namorada.  

Mas a Spies encontrou a solução para as mães ajudarem seus filhos a terem netos sem ser 

estranho: e a questão dos dinamarqueses conceberem mais filhos durante férias é retomada.  Cenas 

de um casal dinamarquês são mostradas, eles jogam tênis, ela faz zumba e musculação, eles correm 

na areia da praia, entre outros. Logo é apresentada ao espectador a nova solução da Spies, a empresa 

coloca que quando casais fazem exercícios juntos eles também aumentam o desejo sexual entre si, 

pois o cérebro libera endorfina e então a Spies criou o plano “Foraeldrekoeb”, para os pais 

comparem os pacotes mandarem seus filhos a férias esportivas. Esta, segundo a empresa, é a 

maneira de ganhar um neto em 9 meses e de mostrar o quanto quer ser avó. 
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 O comercial ainda questiona: e se o filho não for um bom praticante de esportes? E, em 

seguida, coloca que então talvez seja a hora de um pouco de proatividade, pois nunca se sabe a que 

férias esportivas podem acabar levando. Esta parte da narração é explicada por imagens de um 

filho, nada atlético, encontrando sua “alma gêmea” (também nada atlética e fora dos padões) 

durante uma partida de vôlei nas férias. Então a narração final, ilustrada por muitas possíveis 

futuras avós dando tchau para um avião que decola, muito felizes, diz: “Então vamos juntar forças e 

dar ao mundo mais netos, se eles não fizerem isso pelo seu país, eles com certeza farão para suas 

mães. Faça pela Dinamarca. Faça pela mãe.” 

O método escolhido para a pesquisa é a análise de conteúdo. Ela se preocupa em estudar o 

que o texto significa e não como ele significa (análise do discurso), por isso justifica-se ser a 

escolha mais adequada. 
Na análise do conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica destinada a extrair 
conhecimentos sobre aspectos latentes da mensagem analisada. Assim como o arqueólogo 
ou o detetive trabalham com vestígios, o analista trabalha com índices cuidadosamente 
postos em evidência, tirando partido do tratamento das mensagens que manipula, para 
inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário 
da comunicação (FONSECA JR. In DUARTE; BARROS, 2005, p. 284). 

 
 Ná análise serão escolhidos momentos e frames dos dois comerciais a serem comentados a 

analisados, conversando com as teorias da fundamentação teórica. Estes servirão como os índices a 

serem utilizados para deduzir de maneira lógica o conhecimento e as deduções sobre as campanhas 

e sua relação com nacionalismo, orientalismo e estereótipos do outro. Aqui, utiliza-se índice 

conforme a definição encontrada no livro O que é semiótica, de Santaella: “O índice, como seu 

próprio nome diz, é um signo que como tal funciona porque indica uma outra coisa com a qual ele 

está atualmente ligado” (SANTAELLA, 2003, p. 66). 

 

Análise 

 Para a introdução da seguinte análise é importante a compreensão da ideia de que o poder 

nacionalista passou das mãos do estado para as mãos das empresas privadas, ou seja, 

consequentemente da publicidade também. O caso da baixa taxa de natalidade na Dinamarca que 

pode vir a causar uma crise de identidade, está, neste caso, tentando ser resolvido com uma 

publicidade de uma empresa privada: a Spies. Há alguns frames nas duas propagandas em que isso 

fica evidente. Destaca-se dois, apresentados nas duas figuras abaixo. 
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Figura 3 Frame do comercial Do it for Denmark. Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017 

 
Figura 4 Frame do comercial Do it for mom. Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017 

 Estas duas imagens acima estão representando a ideia de que as antigas gerações de 

dinamarqueses nada podem fazer por este problema que o país enfrenta. Por isso nos dois 

comerciais repete-se a ideia de preocupação e melancolia nas imagens de pessoas mais velhas, que 

olham pela janela como se esperassem que o problema fosse resolvido por um poder maior, este 

veio a ser a publicidade.  

Um segundo índice de que o poder de resolução dos problemas nacionais passa das mãos 

estatais para às empresas privadas é representado no frame abaixo: 

 

Figura 5 Frame do comercial Do it for Denmark . Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017 
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 Outro fato importante a ser destacado e analisado nas publicidades é o fato do nacionalismo, 

ideologia que é usada pela publicidade para tentar resolver este problema que deixa de ser 

exclusivamente estatal, é moldado principalmente na memória. 
O que ocorre com as pessoas modernas ocorre também com as nações [...] Na história 
secular da ‘pessoa’ há um começo e um fim. Ela surge dos genes dos pais e das 
circunstâncias sociais, subindo a um palco histórico efêmero, onde desempenhará um papel 
até a sua morte [...] As nações, porém, não possuem uma data de nascimento claramenre 
identificável, e a morte delas, quando chega a ocorrer, nunca é natural. Como não existe um 
criador original da nação, sua biografia nunca pode ser escrita de uma forma evangélica, 
‘avançando no tempo’ ao longo de uma cadeia generacionista de procrições. A única 
alternativa é moldá-la ‘recuando no tempo’ (ANDERSON, 2009, p. 279). 

 
 A nação é criada, ela é um produto recente, como explica Hobsbawn em sua obra “Nações e 

nacionalismo desde 1780”:  
A nação pertence exclusivamente a um período particular e historicamente recente. Ela é 
uma entidade social apenas quando relacionada a uma certa forma de Estado territorial 
moderno, o “Estado-nação”; e não faz sentido discutir nação e nacionalidade fora dessa 
relação. (HOBSBAWN, 2004, p.19).  

 
Assim, o nacionalismo tem a necessidade de contar a história do passado da nação a seus 

moradores, para poder fixar melhor seu ideal, visto que é uma ideia muito recente. É por isso que o 

comercial apela para momentos do passado das personagens, como Emma voltar, agora com seu 

parceiro, exatamente ao mesmo quarto de hotel no qual foi concebida no primeiro comercial e, 

também, o uso do álbum de fotos no segundo comercial.                                

 

Figura 6 Frame da propaganda Do it for mom. Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017 
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Figura 7 Frame da propaganda Do it for Denmark. Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017 

 Sobre o fato das nações serem um produto de criação, assim como as identidades nacionais e 

o estereótipo serve para reforça-las evistando a crise de identidade, pode-se comparar com um 

trecho citado na obra de Burke:  
Mas se estivermos de acordo em que todas as coisas na história, assim como a própria 
história, são feitas pelos homens, veremos então como é possível que a vários objetos ou 
lugares ou épocas sejam atribuídos papéis e significados dados que adquirem validade 
objetiva só depois que essas atribuições acontecem. Isso é especialmente válido para coisas 
relativamente pouco comuns, como estrangeiros, mutantes ou comportamento “anormal” 
(BURKE, 2004, p.64). 

 
 Assim, além das nações serem algo criado, evidencia-se nesta passagem a criação também 

do estereótipo do outro. Que após tanto tempo no imaginário social, passa a ser tomado como um 

verdade sobre o outro. 

 A última questão a ser analisada neste artigo são as frases de fechamento de ambas as 

publicidades, como frases intensificadoras do sentimento nacionalista. O primeiro comecial, “Do it 

for Denmark”, carrega o nacionalismo forte até mesmo no seu nome, e tem como frase de 

fechamento: “Não é sobre vencer, é sobre participar. Participe da competição. Faça isso pela 

Dinamarca”. Já a frase final do segundo comercial, “Do it for mom”, é: “então vamos unir forças e 

dar ao mundo mais netos. Se eles não fizerem isso pelo seu país, eles com certeza farão por suas 

mães. Faça isso pela Dinamarca, fala isso pela mãe”. Hall explica que isto é na realidade a técnica 

de unificar todas as partes em uma só família nacional: 
Para dizer de forma simples não importa quão diferentes seus membros possam ser em 
termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade 
cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional 
(HALL, 2006, p.59). 

 
 Para que o nacionalismo funcione é necessário que a população se sinta como parte de um 

todo, uma grande família nacional, formada pelos estereótipos e moldada com base nas diferenças 

com o “outro”. 

 
Considerações Finais 
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Figura 7 Frame da propaganda Do it for Denmark. Fonte Youtube. Acesso em 4. jun 2017 
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controle nacionalista, que antes ficava sob poder do estado, para a mão das grandes empresas que 

hoje detém o capital. 

 

Referências 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Editora Schwarcz LTDA, 2009. 

BURKE, Peter. Testemunha Ocular: história e imagem. Bauru: Edusc, 2004. 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio. (org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2005, p. 280-304. 
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP & A Editora, 

2006. 

HOBSBAWN, Eric. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
SAID, Edward W. Orientalismo. O oriente como invenção do ocidente. São Paulo: Schwarcz. 

1990. 

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2007 

599



 

 
DIVERSIDADE E PRECONCEITO NA INTERNET – ANÁLISE DAS REAÇÕES A 

RESPEITO DA FOTO DE DOAA ELGOBASHY NO FACEBOOK 1 
 

Kerolaine Rinaldi Batista2 
Thiago A. Caminada3 

 
RESUMO 
  
O artigo trata das reações através de comentários em notícias no Facebook a respeito da fotografia 
tirada por Lucy Nicholson, da Agência Reuters, na qual a atleta egípcia Doaa Elghobashy disputa 
uma bola com a atleta alemã Kira Walkenhors. Na imagem, que durante o mês de agosto de 2016 
foi publicada em grandes veículos do mundo, Elghobashy está vestindo hijab (véu islâmico), calça e 
mangas longas, enquanto Walkenhor veste um biquíni. Os comentários foram retirados das 
postagens das páginas no Facebook de Globo Esporte, HuffPost Brasil e Estadão. A pesquisa tem 
como objetivo geral conhecer a reação dos internautas a respeito da foto da agência Reuters, 
registrando disputa de bola na partida de vôlei de praia e como objetivos específicos analisar os 
comentários, verificar a presença de preconceito religioso ou xenofobia e comparar a quantidade de 
comentários negativos em relação aos positivos em cada veículo. A pesquisa se baseia na dúvida a 
respeito de como os seguidores dessas páginas expuseram suas reações, focando especialmente, nos 
comentários que aceitam o uso do véu e nos que rejeitam. Para estruturação e avaliação dos 1.088 
comentários, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo. As participações foram classificadas 
como Aceitam, Rejeitam e Indiferente à utilização do véu, além de comentários Não Relacionados. 
Verificou-se que, apesar da grande quantidade de comentários que rejeitam o véu de Elghobashy, a 
maioria dos comentários relacionados a imagem foram de aceitação. Ainda assim, foi possível 
observar a presença de conteúdo discriminatório quanto à religião islâmica e ao gênero feminino. 
 
Palavras-chave: Hijab; Redes Sociais; Olimpíada; Preconceito; Cultura. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A Olimpíada Rio 2016, que aconteceu entre os dias 05 a 21 de agosto, trouxe ao Brasil 25 

mil jornalistas de 105 países, de acordo com o Jornal Nacional4. Desta forma, os olhos de grande 

parte da população mundial estiveram voltados, durante os 15 dias de jogos, para o Brasil e para os 

atletas que compuseram as 207 delegações e participaram das competições em 42 modalidades, 

como mostra o post do site R75 a respeito dos números dos Jogos Olímpicos. Esta mistura de povos 

e etnias disputando medalhas trouxe ao Rio de Janeiro uma grande demonstração de 

multiculturalismo.  
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Acadêmica do 8º período de Jornalismo da Univali. kerolaine.r@hotmail.com. 
3  Mestre em Jornalismo (UFSC) e pesquisador do Observatório de Ética Jornalística (objETHOS-UFSC). 
thiagoleroh@hotmail.com  
4  Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/08/olimpiada-do-rio-atrai-25-mil-jornalistas-
de-105-paises.html 
5  Disponível em: http://rederecord.r7.com/rio-2016/conheca-os-numeros-das-olimpiadas-rio-2016-15082016 
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Multiculturalismo, que de acordo com Alvarado (2003), propõe a coexistência de culturas 

diferentes em um mesmo espaço social de forma tolerante e respeitando as diferenças. O 

Multiculturalismo Olímpico, como afirmam Engelman e Perrone (2009, p. 87), “[...] cria uma 

abertura para o encontro sem preconceitos, para a mistura, para a alteridade e para a ressignificação 

das identidades e relações sociais.”. 

Desta forma, este artigo se ocupa da fotografia tirada por Lucy Nicholson, da Agência 

Reuters, na qual registra a egípcia Doaa Elghobashy disputando uma bola com a atleta alemã Kira 

Walkenhors que simboliza esse encontro sem preconceito e a mistura cultural. Na partida que 

aconteceu em um domingo (07/08/2016), Elghobashy estava vestindo hijab6 e mangas longas, 

enquanto Walkenhors vestia um biquíni. 

Por seu impacto estético-visual, a foto ganhou grande destaque na internet e as interações 

nos sites de redes sociais são o objeto empírico desta pesquisa, que foi norteada pelo seguinte 

problema de pesquisa: os internautas receberam a foto como símbolo do espírito olímpico que visa 

unir todos os povos, apesar das diferenças, ou reagiram de forma negativa, associando o véu à 

opressão feminina? 

O estudo parte do pressuposto de que no ocidente, o uso do véu é mal visto e cada vez mais 

estigmatizado pela mídia, sustentado por Ferreira (2013). Porém, a antropóloga explica que para o 

Islã, o hijab não é algo que deprecia a mulher, como muitos acreditam, mas algo vinculado com a 

identidade feminina e cultura de um grupo. 

Além disso, a discussão se insere no contexto em que as relações de cobertura midiática da 

repercussão se tencionam entre diversos aspectos culturais, de forma mais latente o esportivo e o 

religioso. Em meio ao processo de midiatização de atores sociais religiosos, “mídia e religião 

passam a formar um todo complexo, em uma relação de dependência tão comum que pode passar 

despercebida no cotidiano. Um canal de difusão de bens simbólicos e também, por que não, de 

violência simbólica.” (MARTINO, 2003, p. 8) Não obstante, o viés religioso emerge de forma 

violenta nos comentários nas redes sociais de veículos tradicionais brasileiros como observaremos 

adiante. 

A análise das participações foi norteada pelo objetivo geral de conhecer a reação dos 

internautas a respeito da foto e é especificamente focada em verificar a presença de preconceito 

religioso ou xenofobia nos 1.088 comentários coletados e comparar a quantidade de comentários 

                                                 
6 Hijab é o conhecido véu islâmico que cobre todo o cabelo, orelhas, pescoço e colo das mulheres muçulmanas, 
deixando apenas o rosto aparente. Segundo os muçulmanos, o hijab não é apenas um pano que cobre a cabeça, mas 
também o resto de suas roupas que não devem marcar as curvas do corpo e mostrar apenas as mãos e pés e seu 
comportamento. As divergências dentro da religião a respeito do que é o uso correto do hijab se baseiam nas 
interpretações da palavra árabe "jalabib", usada no Alcorão para falar do véu 
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negativos em relação aos positivos nas páginas do Facebook de Globo Esporte7, HuffPost Brasil8 e 

Estadão9.  

Analisar as reações dos internautas a partir dos comentários em diversas páginas 

jornalísticas seja em suas plataformas ou em sites de redes sociais interessa em focar a forma mais 

utilizada e popular de interação no ciberjornalismo (PALACIOS, 2012). “Os leitores e o veículo 

podem debater em pé de igualdade nas caixas de comentário do Facebook, afinal todos são 

interagentes” (CAMINADA, 2015, p. 51). Para sistematização e análise dos dados utilizamos a 

técnica de Análise de Conteúdo (AC) influenciada pelas abordagens de receptores na Cultura da 

Participação, levando em conta o caráter de híbrido de produtor e consumidor dos que interagem. 

  

2. JORNALISMO PARTICIPATIVO NA INTERNET 

 

A partir dos anos 1990, a Internet começou a fazer parte da rotina dos usuários de 

computadores. “De lá até hoje, vemos crescer um modelo comunicacional em rede, que evoca à 

participação e que abre espaço para a manifestação pessoal em diferentes formatos desta nova 

arquitetura digital” (LOPES, 2013, p.12). Para a autora, hoje em dia, não ser digital parece 

inconcebível, já que o mundo é sustentado por ações fundamentais ao nosso bem-estar que existem 

apenas nos âmbitos virtual e digital.  

É o que conceituam Anderson, Bell e Shirky (2013) como novo ecossistema informacional 

marcado por mudanças estruturais na produção e disseminação da informação. No contexto 

jornalístico, os autores do Pew Research Center sustentam a ideia de um Jornalismo Pós-Industrial 

para além dos grandes conglomerados informativos. 

Entre os inúmeros sites disponíveis na rede mundial de computadores, estão os sites de redes 

sociais que, segundo Caminada (2015, p. 41), “[...] integram a dinâmica da convergência 

possibilitando a publicação dos conteúdos em vários formatos e têm como matéria-prima as 

interações entre os seus participantes”. Como citado anteriormente, estes sites são, atualmente, a 

plataforma mais utilizada e popular de interação entre leitores e veículos de comunicação no 

ciberjornalismo, de acordo com Palácios (2012). Barros e Sampaio (2010) afirmam que o início da 

promoção desses espaços para discussões, participação e de construção colaborativa de conteúdos 

iniciou com o surgimento da Web 2.0. 

Essas interações em páginas jornalísticas, atualmente, substituem em grande parte a Carta do 

                                                 
7  Disponível em: https://www.facebook.com/Globoesportecom/posts/10154350635630409  
8  Disponível em: https://www.facebook.com/HuffPostBrasil/posts/1316868081656776  
9  Disponível em: https://www.facebook.com/estadao/posts/1576390012376055  
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Leitor, comum nos jornais impressos, como explica Palácios (2012). Nas plataformas virtuais dos 

veículos, os leitores garantem seu anonimato “[...] ainda que em muitos casos, o direito de fazer 

comentários só se estabeleça se o leitor concordar em fazer – previamente - sua inscrição e fornecer 

dados sobre sua identidade” (PALACIOS, 2012, p. 140). O autor ainda compara esses comentários 

a uma espécie de Marginalia, que pode ser considerada qualquer tipo de anotação feita por um leitor 

em um texto. Anotações ao redor da página de um livro para, mais tarde, facilitar o entendimento do 

conteúdo é um exemplo que simboliza o conceito de Marginalia. 

O pesquisador afirma também que essas anotações podem conter “[...] símbolos, gráficos, 

desenhos etc. e não apenas texto no sentido alfabético da palavra” (PALACIOS, 2012, p. 135). Na 

internet, esses símbolos podem ser representados pelos emoticons e imagens. Outro aspecto que 

Palácios destaca é que, nas redes sociais, os comentários ficam logo abaixo do texto original, o que 

reforça ainda mais a noção de Marginalia. 

No entanto, no contexto dos sites de redes sociais, no qual o estudo se foca, a produção de 

conteúdos preza por uma maior responsabilização de seus autores. Raimondo Anselmino e Bertone 

(2013) advogam que o pressuposto de criar um perfil com informações pessoas e laços 

estabelecidos na rede inibe em parte as reações violentas nos comentários, mas não a contento como 

veremos em seguida. 

 

3. JORNALISMO E PRECONCEITO 

 

Muito antes da internet, a imprensa mundial começou a se constituir como instituição em 

meados do Século XIX, quando a sociedade ocidental passou a experimentar o crescimento 

econômico e o aumento de pessoas alfabetizadas. Esse cenário, de acordo com Ijuim (2012), 

favoreceu o surgimento das empresas jornalísticas que já nasceram em um formato capitalista e 

reproduziam os pensamentos dominantes.  

Leal (2010) apresenta a relação íntima entre o poder dominante e a manutenção dos 

privilégios através da disseminação do preconceito apregoada a diversos aspectos, inclusive hábitos 

culturais: 
 

Associando-se ao estereótipo, ao estigma e aos rótulos, o preconceito resulta de 
saber discriminatório em que formas de poder constitutivas da vida social 
estabelecem o que é diferente (atributos físicos, psicológicos, comportamentais 
etc.) e suas categorias (raça, gênero, sexualidade etc.), a partir dos quais 
identidades são elaboradas, tornadas visíveis, disciplinadas e controladas. (LEAL, 
2010 p. 957) 
 

Na imprensa do Brasil, a reprodução de pensamentos preconceituosos ou depreciativos em 
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relação aos povos com culturas diferente data da Guerra do Paraguai. Silveira (2007), ao debater 

sobre o conflito sul-americano e como a imprensa brasileira representou o país vizinho durante a 

guerra, relata que as notícias representavam o Paraguai como uma terra onde práticas escusas eram 

comuns e com a população composta por bandidos. O autor também reforça que até hoje a mídia 

usa termos como “paraguaio” ou “vindo do Paraguai” como sinônimo de algo falsificado ou de má 

qualidade. Para Meyer (1989), os jornais, ao se agarrarem tão fortemente a estereótipos, como esse, 

tornam o preconceito ainda mais forte e podem até mesmo atrasar uma mudança na sociedade. 

Ijuim (2012, p. 15) ainda ressalta que a imprensa muitas vezes segue um pensamento que 

segrega, marginaliza e discrimina “De um lado, o europeu, branco, detentor da ciência, da cultura e 

do poder econômico; do outro, o colonizado, o explorado, o negro, o índio, o pobre, o selvagem, o 

marginal”. Pode-se considerar também em um contexto atual os árabes, tratados de forma 

generalizada pela cobertura nacional e internacional. A imprensa os trata de maneira genérica e 

simplista ao defini-los como um único povo que deve ser combatido, como explicam Guedes, Dias 

e Souza (2011, p.6). 
 

[...] agrupam as pessoas sobre conceitos falsamente unificadores como ‘América’, 
‘Ocidente’ ou ‘Islã’, inventando identidades coletivas para multidões de indivíduos 
que na realidade são muito diferentes uns dos outros, não podem continuar tendo a 
força que têm e devem ser combatidos.  

 

Com o desenvolvimento de ferramentas de interação nas plataformas jornalísticas e em 

outros ambientes virtuais onde é possível a interação imediata entre o público e o veículo, os 

reflexos desse comportamento midiático ficaram mais visíveis. A pesquisa de Caminada, 

Schlindwein e John (2016) sobre Hatters e Trolls na internet encontrou considerável quantidade de 

comentários violentos e/ou preconceituosos nas interações analisadas. Esses comentadores, 

geralmente, fazem parte de “[...] grupos de audiência que gastam suas energias em expressar 

opiniões negativas e críticas jocosas sobre os conteúdos midiáticos” (PESSOTTO; TOLEDO, 2014, 

p. 87). 

Esta violência, quando focada em determinados grupos, pode ser considerada como um 

reflexo da reprodução dos estereótipos e dos estigmas sociais pelos veículos de comunicação. 

Recuero e Soares (2013) explicam que esses estigmas são uma marca negativa que caracteriza a 

identidade de alguém do qual ele não consegue mais se libertar. 

A disseminação de ataques não é exclusividade de não-crentes e dos ambientes virtuais. 

Martino (2003) detalha sobre as formas de violência simbólica pregadas pelas igrejas em seus meios 

de comunicação. O autor explora a relação de disputa pela hegemonia do campo religioso entre as 
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diferentes vertentes cristãs através da desvalorização do outro.  

 

4.  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta investigação tem como material empírico 1.088 comentários publicados no site 

Facebook nas fanpages de Globo Esporte, HuffPost Brasil e Estadão. A coleta dos comentários foi 

realizada entre os dias 17 de agosto de 2016 e 22 de agosto de 2016. Essas páginas foram escolhidas 

por pertencerem a diferentes grupos de mídia com linhas editorias diferentes e também na 

multiplicidade e diversidade dos públicos que compõem seus leitores. 

 Os posts analisados foram publicados no dia oito de agosto de 2016 nas fanpages de 

Estadão e HuffPost Brasil e em sete de agosto no Globo Esporte. A maioria das interações são 

datadas do dia oito de agosto, ou seja, nas primeiras 24h horas após a publicação do conteúdo no 

site. A coleta foi realizada em seis dias e os dados das páginas Estadão e HuffPost Brasil foram 

recolhidos nos dois primeiros dias da coleta (17 e 18 de agosto), respectivamente. Os outros quatro 

dias foram dedicados apenas a fanpage Globo Esporte, devido à grande quantidade de comentários.  

É importante ressaltar a influência dos algoritmos do Facebook na observação dos dados, 

além das políticas de privacidade que impedem que se tenha acesso irrestrito aos conteúdos 

publicados pelos usuários, inclusive nos comentários. No entanto, a abordagem, apesar de sua 

vertente quantitativa, esta interessada no fenômeno das interações e suas relações com diferentes 

aspectos culturais. Outro ponto a ser esclarecido diz respeito à coleta dos dados, pois as interações 

analisadas neste artigo foram coletadas, categorizadas e contabilizadas manualmente, pois a 

complexidade dos comentários não pode ser identificada por um software. Um exemplo disso é o 

uso de figuras de linguagem como a ironia, que não seriam captadas por programas. 

Neste artigo, foi usado como técnica a Análise de Conteúdo (AC), o que permitiu a 

classificação dos comentários. De acordo com Moraes (1999), a utilização pressupõe cinco etapas, 

embora diversos autores proponham um processo diversificado. Para ele a AC se divide em “1 - 

Preparação das informações; 2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 3 - 

Categorização ou classificação das unidades em categorias; 4 - Descrição; 5 - Interpretação.” 

(MORAES, 1999). 

Caregnato e Muttis (2006) afirmam que a Análise de Conteúdo data do século XX, quando 

era usada para analisar materiais jornalísticos nos Estados Unidos. Entre os anos de 1940 e 1950 ela 

foi desenvolvida por cientistas sociais e a partir de 1960 passou a ser usada em outras áreas do 

conhecimento. De acordo com Fonseca Júnior (2005), ainda hoje ela é ideal para a análise de um 

grande volume de dados, em especial nas novas mídias como no caso do Facebook.  

605



 

Deste modo, a análise aqui empreendida foi norteada pelo objetivo geral de conhecer a 

reação dos internautas a respeito da foto e é especificamente focada em verificar a presença de 

preconceito religioso ou xenofobia nos comentários e comparar a quantidade de comentários 

negativos em relação aos positivos nos comentários de páginas do Facebook de veículos 

jornalísticos, guiando-se pela pergunta: os internautas receberam a foto como símbolo do espírito 

olímpico que visa unir todos os povos, apesar das diferenças, ou reagiram de forma negativa, 

associando o véu à opressão feminina? 

Os 1.088 comentários publicados foram inicialmente divididos em quatro grandes categorias 

de forma abrangente: “Aceita o uso do hijab”, “Rejeita o uso do hijab”, “Indiferente” e “Não 

Relacionado”. Cada comentário foi classificado em apenas uma das grandes categorias. Nos casos 

em que era possível encaixá-lo em mais de um grupo, o que determinou a escolha foi a 

predominância das características da categoria no comentário.  

Em seguida, as interações entendidas como de aceitação e de rejeição foram classificadas 

novamente de forma mais restrita. Os favoráveis ao uso do véu foram divididos em novos quatro 

grupos que são: Esporte, Cultura e Religião, Gênero e Elogio. Já os que rejeitaram o vestuário da 

atleta egípcia foram subcategorizados em Violência, Desagrado, Gênero e Cultura e Religião.  

 

4. OS COMENTÁRIOS DE UMA DISPUTA DE BOLA 

 

Em relação ao universo do corpus de 1.088 comentários são consideradas as interações 

relacionadas ao véu e as não relacionadas organizadas de acordo com as três publicações dos 

veículos. Como se observa na Tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1: Total de comentários categorizados quanto ao conteúdo 

 Aceitam Rejeitam Indiferente Não Relacionado 

HUFFPOST 

BRASIL 

9 7 9 1 

GLOBO 

ESPORTE 

287 176 472 78 

ESTADÃO 21 21 5 2 

TOTAL 317 (29,14%) 204 (18,75%) 486 (44,67%) 81 (7, 44%) 

 

 Entre os quatro grandes grupos quem apresenta o maior número de comentários agrupados é 
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o da categoria “Indiferente”, que representa 44,67% de todas as interações analisadas. Os itens desta 

categoria foram expressivamente encontrados principalmente na fanpage Globo Esporte, somando 

472 comentários somente nesta página. Os comentários aqui agrupados como indiferentes são 

aqueles que apesar de serem de certa forma relacionado com o post, não é possível identificar o 

posicionamento na opinião daqueles que comentaram. Foram, portanto, demonstrações genéricas 

sobre o fato. 

Dentro deste grupo são encontradas interações que vão desde o simples desinteresse e que 

podem ser representadas pelo comentário feito por J. O10., no qual diz “E que se dane o mundo, que 

se dane tudo... Não ganho nada com isso!” até comentários a respeito do clima no dia da partida. 

Piadas sobre as atletas do Egito não se sujarem de areia, não terem futuros problemas de pele 

causados pelo sol e perguntas confusas a respeito dos termos burka e hijab também foram 

encontrados repetidas vezes. No entanto, esta categoria é marcada especialmente pelas marcações 

de amigos. Mais da metade dos comentários recolhidos são apenas a citação do nome de outra 

pessoa, para que ela pudesse ver o post também.  

Ao contrário da categoria Indiferente, o grupo que registrou menos interações foi o “Não 

Relacionado”, com apenas 7,44% do total. Aqui é possível encontrar desde as receitas de bolo que 

são comumente encontradas em todo tipo de notícia, até comentários com fotos totalmente fora de 

contexto. Porém, o que realmente mais foi encontrado neste grupo foram xingamentos e deboche 

relacionados a Seleção Brasileira de Futebol Masculino e elogios a Seleção Brasileira de Futebol 

Feminino e a jogadora Marta. Na mesma semana em que a foto que serve como objeto empírico 

desta análise foi publicada, a seleção masculina havia empatado uma partida com o Iraque, gerando 

mais raiva e desapontamento por parte dos torcedores que já estavam revoltados com a má fase que 

a equipe estava passando. Já a equipe das mulheres ganhava mais um jogo e conquistava a 

admiração dos que apreciam o esporte. 

Por inúmeras vezes, é possível encontrar comparações entre Marta e Neymar, além de 

memes11 exaltando a atleta e ridicularizando o jogador. Também foram coletados comentários em 

referência ao apresentador Galvão Bueno, da TV Globo, que após a transmissão da partida 

masculina contra a equipe iraquiana, se exaltou e desferiu uma série de críticas à seleção brasileira 

ao vivo por alguns minutos. 

Já entre os comentários diretamente relacionados à foto da Agência Reuters e com 

                                                 
10  Os nomes dos comentadores foram abreviados para que estes não sejam expostos, apesar de que s interações podem 
ser facilmente encontradas nos post onde a coleta foi realizada.   
11 De acordo com o Dicionário Priberam, o termo “meme” significa:“Imagem, informação ou ideia que se espalha 
rapidamente através da internet, correspondendo geralmente à reutilização ou alteração humorística ou satírica de uma 
imagem.” 
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posicionamento, a maioria dos comentadores mostrou aprovação à imagem, sendo categorizados em 

“Aceitam”, representando 29,14% do total coletado. O fato de um comentário estar nesta categoria 

não significa que ele seja necessariamente respeitoso. Durante a coleta, diversas vezes foram 

encontrados comentários que contém desde palavrões até mensagens sexistas e de ódio às mulheres 

brasileiras e que foram classificados como aprovação ao uso do véu. 

Por fim, 18,75% das interações foram categorizadas em “Rejeitam”. Assim como na 

categoria de aceitação, vários comentários com conteúdo de ódio foram registrados, além de 

intolerância religiosa e desrespeito cultural. No entanto, grande parte das pessoas que não aceitaram 

a imagem de Doaa Elgobashy jogando vôlei de praia criticaram o fato de a legenda da foto dizer 

que ela estaria quebrando um tabu. Para estas pessoas, a egípcia só quebraria um tabu se estivesse 

usando biquíni ou shorts, como as atletas de todos os outros países. Diversos comentários também 

acharam que o uso do hijab é o equivalente ao de crucifixos, por exemplo, o que é proibido pelo 

comitê olímpico por ser uma forma de demonstração religiosa.  

Um fato curioso desta categoria é que também foram encontrados diversas vezes 

comentários que afirmam serem contra o uso do véu apenas pelo fato de que Doaa estaria sendo 

obrigada pela lei do Egito e que, se não o usasse, poderia ser punida quando voltasse ao país. Estas 

pessoas ignoraram o fato que Nada Meawad, a dupla dela, estava com os cabelos à mostra. Ela 

também falou em entrevistas que a única razão de usar calças e mangas compridas para jogar é que 

as regras da competição obrigam as duplas a usarem o mesmo uniforme.12 

Se não forem considerados os dados que não dizem respeito à foto publicada, pode-se 

perceber que a maioria das pessoas que comentaram as postagens nas três publicações não 

recriminam a atitude de Elgobashy em seguir os preceitos de sua crença durante os Jogos 

Olímpicos. Porém, dada a grande variedade de comentários que as categorias Aceita e Rejeita 

englobam, elas foram divididas em outras quatro subcategorias.  

A razão disto é que os subgrupos permitem detalhar mais as impressões apresentadas pelos 

leitores a respeito do uso do véu pela atleta egípcia para que fiquem mais claros, já que são o foco 

do estudo. Cada categoria foi dividida em outras quatro, no qual os diferentes tipos de comentários 

foram classificados. Mesmo com as subdivisões, cada subgrupo ficou bastante abrangente. 

 

4.1 ENTRE A ACEITAÇÃO E O ESTRANHAMENTO DA CULTURA ALHEIA 

 

                                                 
12 Ver subtítulo “CONHEÇA MELHOR A HISTÓRIA DAS EGÍPCIAS” em 
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/volei-de-praia/noticia/2016/08/sob-sol-forte-egipcias-de-veu-e-calca-caem-
nas-gracas-de-fas-mas-perdem.html 
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Todos os 521 comentários considerados como de aceitação e rejeição foram encaixados em 

uma das oito subcategorias apresentadas na Tabela 2. Esses grupos foram definidos de acordo com 

a quantidade de vezes que determinadas opiniões foram apresentadas. As porcentagens apresentadas 

acima são em relação ao número absoluto de interações coletadas, levando em consideração os 

comentários Indiferentes e Não Relacionados para que se tenha uma proporção em relação ao total 

das manifestações encontradas nas páginas de Facebook. 

 

Tabela 2: Subcategorias dos comentários de aceitação e rejeição 

                         ACEITAM                               REJEITAM 

Esporte Cultura e 

Religião 

Gênero Elogio Religião E 

Cultura 

Gênero Violência Desa- 

Grado 

Huffpost 

Brasil 

5 1 0 3 5 1 1 0 

Globo 

Esporte 

72 115 27 73 90 60 7 19 

Estadão 8 7 0 6 7 8 2 4 

Total 85 

(7,81%) 

123 

(11,31%) 

27 

(2,48%) 

82 

(7,54%) 

102 

(9,38%) 

69 

(6,34%) 

10 

(0,92%) 

  23 

(2,11%) 

 

 

A categoria Aceitam foi dividida em outras quatro subcategorias. A primeira delas foi 

nomeada como Esporte e é composta majoritariamente pelos comentários que acreditam que se o 

véu não atrapalha no rendimento da atleta, não há problema em usá-lo. Estes comentários 

representam 7,81% do total coletado e incluem também desde a afirmação de que a fotografia aqui 

analisada é uma mostra do espírito olímpico que inclui todas as etnias e nacionalidades sem 

distinção até comentários mais técnicos. 

Um exemplo é a participação de T. C. que fala a respeito das roupas de compressão. “Essas 

roupas de compressão ajudam muito nessas horas pra manter o recato e ainda assim praticar um 

bom esporte sem perder o desempenho. Eu jogo basquete e não gosto da ausência das mangas. A 

camiseta de compressão ajuda muito. Parabéns aos envolvidos!” (sic). 

Nesta subcategoria também foram colocados os comentários a respeito dos biquínis usados 

pelas atletas do vôlei de praia e o fato de os homens que praticam o mesmo esporte participam de 

competições oficiais usando shorts e camisetas. O desempenho de Doaa e sua parceira também foi 

elogiado, já que estavam em uma competição olímpica treinando a apenas alguns meses.  
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A segunda subcategoria de aceitação diz respeito às interações sobre Cultura e Religião com 

11,31% de todos os comentários realizados. Há grande incidência de comentários neste grupo que 

falam em respeito às diversidades e elogiam a determinação das egípcias. Em diversos momentos 

também foram encontradas pessoas que enalteceram o fato das atletas se orgulharem de representar 

o Egito e usarem as vestes indicadas pela religião que seguem. Outros comentários classificados 

nesta subcategoria explicam sobre a não obrigação do hijab no Egito e outros falam o Islã não é 

uma religião misógina e opressora. A comparação entre o costume de usar roupas mais curtas no 

Brasil e a tradição de se cobrir em países árabes também foi feita diversas vezes.  

A subcategoria seguinte é chamada de Gênero. Com 2,48% do total, os comentários deste 

grupo podem, muitas vezes, ser considerados machistas. A grande maioria dessas interações elogia 

a atitude de Elghobashy de cobrir o corpo criticando as mulheres brasileiras. São encontrados no 

grupo desde comentadores que dizem que usar roupas que mostrem o corpo é falta de respeito 

consigo mesma e até os que usam palavras extremamente ofensivas relacionando as mulheres e suas 

vestimenta nas praias. A grande maioria dos comentários registrados na subcategoria foram feitos 

por homens. Os mesmos comentários também tendem a ser mais agressivos ao gênero feminino do 

que os feitos por mulheres. Críticas ao movimento feminista também são recorrentes, como no 

comentário feito por I. S.: “Essas sim, são mulheres que lutam por direitos iguais. Aquelas 

feminazis, cabeludas, arruaceiras são apenas desocupadas!”(sic). 

A última subcategoria com Aceitação é a nomeada como Elogios. Neste grupo foram 

reunidos todos os comentários que apenas elogiam a foto ou a atleta. Eles correspondem a 7,54% e 

geralmente são compostos por apenas uma única palavra. Os termos “linda”, “arrasou” e o emoji 

usado para simbolizar palmas são os comentários encontrados com mais frequência no grupo. São 

interagentes que se demonstraram orgulhosas por Doaa e dizendo que ela e sua parceira já podiam 

se considerar vencedoras também compõem esta subcategoria.  

A categoria Rejeitam também foi dividida em quatro subgrupos. Apesar do nome de 

algumas subcategorias serem os mesmo das divisões de aceitação, os tipos de comentários 

colocados são diferentes. Com 9,38%, a subdivisão Cultura e Religião aqui contém diversos 

comentários criticando a cultura egípcia e as tradições islâmicas. São encontrados comentários com 

pena da atleta, pois supostamente elas não têm direito de escolha em seu país e que mesmo que não 

quisessem teriam que usar o hijab. Um exemplo desses comentários é o feito por W. A.: “Separadas 

por uma rede mais a liberdade de vestir o que quiser, casar com quem escolher e se desejar, pois a 

da direita não é vista pela família como moeda de troca, além de liberdade de se expressar, entre 

outras coisas. Não é só a rede que as separa” (sic). 

Outro padrão de comentário comum é a crítica à chamada que acompanha a foto feita pela 
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página Globo Esporte. Esse título fala que ao jogarem vestidas, as egípcias quebraram um tabu. 

Volume considerável de leitores da página fizeram questão de contrariar a chamada dizendo que 

Doaa só estaria quebrando um tabu se estivesse jogando de biquíni como as atletas de todos os 

outros países na modalidade. No entanto, a publicação não se referia a quebra de tabus para os 

egípcios, mas sim no esporte que pratica, já que o uso de roupas curtas não era opcional para as 

atletas até a Olimpíada de Londres, em 2012.13 

Já a categoria Gênero, com 6,34%, agrupa majoritariamente comentários sobre a submissão 

feminina nos países árabes e contém diversas críticas aqueles que elogiam o uso do véu. Piadas 

chamando a atleta de “safada” por mostrar os pés e as mãos também são encontradas em grande 

quantidade. Também há perfis que comentaram sobre as jogadoras cobertas ser a única forma de 

prestar a atenção na partida e não nos corpos delas ou as objetificando, ao publicar que o que os 

interessava era saber o que estava escondido pelas roupas.  

Já a categoria Violência, que corresponde apenas a 0,92% do todo, relaciona os comentários 

que faziam ligação direta ao uso da violência contra as esportistas. Desde chibatadas ou pedradas 

que as jogadoras receberiam ao chegar em seu país se não usassem o véu no Brasil, o que mostra 

grande desinformação sobre a legislação egípcia14, até os comentários que ligaram as atletas e o Islã 

ao terrorismo. O comentário de S. A. representa bem esse último tipo de interação: “Deviam estar 

com alguma bomba amarrada no corpo e não tiveram a oportunidade de explodir” (sic). Repetidas 

vezes também podem ser encontrados comentários fazendo referência a uma possível dominação do 

mundo pelo grupo terrorista Estado Islâmico, onde daqui a 20 anos todas as mulheres se vestiriam 

como Doaa. Também foram postadas imagens de mulheres de hijab segurando armas. 

Por fim, a última subcategoria é a de Desagrado, representando 2,11% da coleta. Aqui são 

encontradas desde comemorações por elas terem perdido a partida contra as atletas da Alemanha até 

xingamentos e comentários com uma única palavra. Os termos “idiotice humana”, “Ridículas” e 

pessoas mandando as atletas se vestirem assim no verão ao meio dia, apostando que elas tirariam as 

roupas nessas condições, também foram comuns.  

 Os resultados demonstram que o apoio e aceitação ao véu é maior que sua rejeição. No 

entanto, a desinformação, o preconceito e a violência é ambidestra, os comentários sexistas, a 

utilização de palavras de baixo calão e desvalorização do outro são encontrados em entusiastas do 

véu e também em seus críticos. O que demonstra um panorama pouco plausível ao espírito olímpico 

e multiculturalismo. 
                                                 
13 Ver “Egípcias do vôlei de praia são eliminadas, mas comemoram sucesso” em 
<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1801894-musas-egipcias-bem-comportadas-sao-
eliminadas-mas-comemoram-sucesso.shtml.> Acesso em 16.09.2017. 
14  Apenas o Irã e a Arábia Saudita exigem que as mulheres usem o hijab em público. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao observar o material empírico analisado é possível observar, sem considerar as categorias 

Não Relacionado e Indiferente, que a maioria dos comentários válidos aceitam e não vêem 

problemas no uso do hijab pelas atletas, muitos ainda reforçam a ideia de que a foto é um símbolo 

do real espírito olímpico.  

No entanto, mesmo com a maior parte dos comentários relacionados com a imagem serem 

favoráveis ao uso do véu, é possível encontrar grande incidência de violência, intolerância religiosa 

e xenofobia. Em parte, os comentários eram motivados pelo desconhecimento da cultura e das 

tradições, tanto islâmicas quanto egípcias. Ignorância essa que culmina como pilar fundamental do 

preconceito com o diferente o outro.  

Outra característica marcante é a presença de comentários machistas, voltados tanto para as 

mulheres árabes e as brasileiras. Por um lado, alimentado pela suposta vulgaridade das mulheres 

ocidentais/brasileiras e por outro lado pela relação com violência contra mulher, terrorismo e 

religião. Em contraponto, o número de elogios feito as atletas é superior à soma destes dois grupos 

citados acima.  

É importante destacar também a grande quantidade de participação não relacionada ao 

objeto de estudo do artigo nas categorias Indiferente e Não Relacionado, representando mais da 

metade de toda a coleta.  

Por fim, concluímos que nas publicações analisados, por mais que entre os que mantêm 

relação com a foto da Agência Reuters, chame a atenção a quantidade de comentários 

desfavoráveis, a aceitação por parte dos internautas se sobressaiu. Os resultados desta investigação 

assim como outras pesquisas como a empreendida por Caminada, Schlindwein e John (2016) 

demonstram que as caixas de comentários das redes sociais não são apenas campos de discussões 

desnecessárias, preconceito e violência e que há certa relevância na participação nos comentários. 

Mesmo se observarmos pela ótica do ódio, pois é preciso também encontrar caminhos de combater 

essas manifestações e todo tipo de preconceito e violência que há por detrás deles. 
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O RAP DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS – diferenças culturais 
reveladas nas letras1 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa investigou as características reveladas nas letras das músicas 
classificadas como Rap que constam no ranking das dez mais ouvidas entre rádios 
e internet brasileira e norte-americana. Os procedimentos metodológicos incluíram 
a Análise de Conteúdo. Partiu-se do pressuposto que os hits atuais desse segmento 
musical apresentam forte crítica social, característica do gênero quando nasceu nos 
Estados Unidos entre população marginalizada. Concluímos que todas as músicas 
brasileiras analisadas contêm críticas à sociedade e expressões de indignação, 
mesmo que hoje em dia outras características também estejam em evidência, como 
amor, saudade e melancolia, ostentação e luxúria. Já nas canções norte-
americanas a crítica social se apresenta em apenas três composições. Sendo 
assim, observamos que o propósito do gênero musical vem se moldando com o 
passar dos anos e transformações sociológicas, e comercialmente, as músicas que 
abrangem outras características, como o amor, passaram a ser mais tocadas e 
conhecidas no cenário musical.  
 

Palavras-chaves: Crítica social. Música Popular. Rap. 

 

1. INTRODUÇÃO 

                                                           
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação, sociedade e cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL 
2Acadêmica de Jornalismo na Univali – annapaolaparana@yahoo.com.br  
3Doutora em Comunicação e Linguagens, orientadora do trabalho, professora na Univali - 
seligman@univali.br 
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A música está presente em todos os lugares. Até mesmo os sons mais 

rotineiros são notas musicais que muitas vezes passam despercebidas, mas de 

alguma forma acabam por influenciar vivências. Ela interfere diariamente na vida 

das pessoas, gerando lembranças, sentimentos e emoções.  

Em salas de espera, transportes, restaurantes, comércio e tantos outros 

lugares, a música está presente, revivendo lembranças remotas e buscando na 

memória, situações que talvez nunca mais fossem lembradas. Mesmo sem 

perceber, essa manifestação sonora influencia a nossa sociedade como um todo e 

todas as nossas experiências.  

Somos seres sociais e buscamos expressar o que temos aprendido. As artes 

dependem dessa necessidade de confessar ou declamar sobre o vivenciado, o que 

deve ser dito, pintado, dançado, dramatizado ou colocado em circulação (TURNER 

apud PINTO, 2003).  

O Rap (Rhythm and Poetry - Ritmo e Poesia) surge na década de 1960 na 

Jamaica, quando os Sound Systems4 começam a se fazer presentes nos guetos 

jamaicanos para animar os bailes. Nesses ambientes, os jovens aproveitavam para 

fazer intervenções artísticas e tratar de assuntos como violência e política5.  

A partir da vasta migração de jamaicanos para os Estados Unidos6, quando 

uma crise econômica e social atinge a ilha, o Rap é levado para os bairros nova-

iorquinos e expandido entre os jovens de origem negra e espanhola que lá viviam.  

O gênero tem uma música muito mais falada do que cantada, que se dá 

através de batidas e contém na essência de seu surgimento, críticas que expressam 

a vida da população negra, periférica e marginalizada dos bairros pobres 

estadunidenses.  

                                                           
4Sistemas de som  
5http://www.wooz.org.br/musicarap.htm 
6http://mundohiphopvideos.blogspot.com.br/2013/03/a-origem-do-rap.html 
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memória, situações que talvez nunca mais fossem lembradas. Mesmo sem 

perceber, essa manifestação sonora influencia a nossa sociedade como um todo e 

todas as nossas experiências.  

Somos seres sociais e buscamos expressar o que temos aprendido. As artes 

dependem dessa necessidade de confessar ou declamar sobre o vivenciado, o que 

deve ser dito, pintado, dançado, dramatizado ou colocado em circulação (TURNER 

apud PINTO, 2003).  

O Rap (Rhythm and Poetry - Ritmo e Poesia) surge na década de 1960 na 

Jamaica, quando os Sound Systems4 começam a se fazer presentes nos guetos 

jamaicanos para animar os bailes. Nesses ambientes, os jovens aproveitavam para 

fazer intervenções artísticas e tratar de assuntos como violência e política5.  

A partir da vasta migração de jamaicanos para os Estados Unidos6, quando 

uma crise econômica e social atinge a ilha, o Rap é levado para os bairros nova-

iorquinos e expandido entre os jovens de origem negra e espanhola que lá viviam.  

O gênero tem uma música muito mais falada do que cantada, que se dá 

através de batidas e contém na essência de seu surgimento, críticas que expressam 

a vida da população negra, periférica e marginalizada dos bairros pobres 

estadunidenses.  

                                                           
4Sistemas de som  
5http://www.wooz.org.br/musicarap.htm 
6http://mundohiphopvideos.blogspot.com.br/2013/03/a-origem-do-rap.html 

 
Hoje, o Rap é considerado um dos gêneros musicais mais relevantes da 

cultura popular contemporânea. É visto como um fenômeno social, e seus protestos 

contra o preconceito são abraçados por diversas classes sociais, até mesmo as que 

não vivenciam tais dilemas (PINTO, 2003).  

E, embora seja um gênero politicamente engajado, é bem vendido nos 

continentes americano e europeu7. Torna-se assim, alvo dos mecanismos de 

produção, distribuição e consumo da cultura popular. No Brasil, ele ganha 

verdadeiro espaço na década de 1990, e hoje está incorporado ao cenário musical 

do país. A ascensão desses artistas é nítida, principalmente quando se percebe a 

assiduidade dessas canções em rádios, e a quantidade significativa de shows e 

vídeos em Sites de Rede Social como o YouTube8, que demonstram a visibilidade 

do gênero tratado.  

Se o Rap nasceu da imigração de jovens jamaicanos para os Estados 

Unidos, sua condição de pobreza e marginalização no novo país deu o tom para as 

músicas criadas dentro do gênero. Fazendo uso de gírias e de um estilo muito 

característico, evidenciavam a realidade dos bairros onde viviam. Dessa forma, os 

objetivos desta pesquisa foram analisar o caráter do conteúdo manifesto nas letras 

das músicas classificadas como Rap integrantes de rankings das mais ouvidas no 

Brasil e nos Estados Unidos em julho de 2016. Para tanto, como objetivos 

específicos traçamos: Identificar as dez músicas mais ouvidas nos rankings dos dois 

países; Mapear a presença de crítica social e outras características definidas a 

posteriori nas letras das músicas selecionadas; Classificar a natureza das letras das 

músicas. 

A música popular se consolidou como uma manifestação cultural 

intimamente ligada ao desenvolvimento da indústria do entretenimento. Por estar 

presente nos mais diversos ambientes e agradar a tantos estilos (justamente por 

ser muito plural), ela assume um papel muito importante no panorama artístico, 

industrial e sociológico.  

                                                           
7http://www.billboard.com.br/noticias/rap-e-o-genero-mais-ouvido-do-mundo-segundo-spotify/ 
8www.youtube.com 
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Convivemos com as influências musicais há muito tempo. O cenário foi se 

moldando com o passar dos anos, e os gêneros mais ouvidos se alternando. Mas, 

em suma, essa arte sonora sempre acompanhou as sociedades. Tais aspectos 

demonstram a significância do tema nas relações humanas e vivências.  

A indústria musical foi crescendo ao passar dos anos, e abrangendo muito 

além dos músicos. Produtores, compositores e empresários foram ganhando com 

essa manifestação artística e desenvolvendo o cenário. Entretanto, quando o 

mercado começou a entrar na era digital, alguns desafios começaram a aparecer. 

O faturamento caiu 3,9% em 2013, de acordo com a IFPI (Federação Internacional 

da Indústria Fonográfica).9 

Pela primeira vez, em 2015, a música digital ultrapassou os formatos físicos 

em arrecadação financeira mundial. Ainda de acordo com a IFPI, 45% das compras 

realizadas foram em arquivos digitais, impulsionadas pela popularização do 

streaming de áudio. O lucro teve uma alta de 3,2% ante o ano anterior.10 

O crescimento nas receitas provenientes das assinaturas de serviços de 

músicas por assinaturas foi de 192% em 2015.11 Os ouvintes pagam as 

mensalidades em plataformas como o Spotify, serviço que dá acesso a milhões de 

músicas e um dos players mais utilizados mundialmente. Esse próprio streaming 

fez um relatório (Musical Map) em julho do mesmo ano, onde identificou o Hip Hop 

(estilo que abrange o Rap) como o gênero mais tocado em todo o mundo.12 

Não por acaso, tanto os adeptos aos streamings quanto os ouvintes de Rap 

são um público mais jovem. É essa parcela da população que mais abraçou o 

gênero musical desde seu surgimento e que continua alavancando ele. Entretanto, 

com diversas modificações políticas e sociais e após décadas de seu surgimento, 

                                                           
9http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/02/industria-musical-decide-lancar-albuns-sextas-para-
impedir-pirataria.html 
10http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/pela-primeira-vez-musica-digital-gera-mais-dinheiro-que-
a-fisica/57111 
11http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,mercado-global-de-musica-cresce-em-2015-e-
receitas-digitais-passam-as-vendas-fisicas-pela-primeira,1854970 
12http://jimbozine.com.br/cafe-com-drops/professor-digital/descubra-os-generos-musicais-mais-
ouvidos-ao-redor-do-mundo/418 
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9http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/02/industria-musical-decide-lancar-albuns-sextas-para-
impedir-pirataria.html 
10http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/pela-primeira-vez-musica-digital-gera-mais-dinheiro-que-
a-fisica/57111 
11http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,mercado-global-de-musica-cresce-em-2015-e-
receitas-digitais-passam-as-vendas-fisicas-pela-primeira,1854970 
12http://jimbozine.com.br/cafe-com-drops/professor-digital/descubra-os-generos-musicais-mais-
ouvidos-ao-redor-do-mundo/418 

 
percebemos que houve mudanças significativas nas composições. Atualmente, o 

gênero conta com muitas músicas falando de amor, melancolia, ostentação, luxúria 

e apologia às drogas. O público, mesmo se mantendo jovem, também é mais amplo, 

abrangendo diversas classes sociais, inclusive as mais abastadas que antigamente 

discriminavam o gênero. 

A motivação para fazer essa pesquisa consistiu principalmente em identificar 

quais canções do segmento são as mais ouvidas, verificando qual o real interesse 

do público atualmente e de que maneira o Rap vem sendo influenciado com o 

passar dos anos, se tornando uma manifestação artística tão expressiva.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Música Popular 

 

“La primera razón por la cual disfrutamos de la música popular se debe a su 

uso como respuesta a cuestiones de identidad” (FRITH, 1987)13. Os prazeres 

proporcionados pela música popular, seus valores e afetos comunicados, 

normalmente estão relacionados a histórias de seus consumidores. Aspectos 

mercadológicos e sociológicos interferem constantemente nela, que pode ser 

identificada como qualquer gênero musical acessível ao público em geral.14  

A música popular seria o contrário da “música erudita”15, por ter seu foco 

destinado a diversas camadas sociais e à sua disseminação. Ela conta com a 

viabilidade de ser uma fonte documental, já que diz muito a respeito de uma época 

e atinge fundamentalmente o universo da sensibilidade, mexendo verdadeiramente 

com seus receptores.  

                                                           
13A primeira razão pela qual nós desfrutamos da música popular se deve ao seu uso como 
resposta a questões de identidade. (Tradução livre) 
14http://www.descomplicandoamusica.com/musica-popular-erudita/ 
15http://www.cmozart.com.br/Artigo7.php 

619



 
Esse gênero cresce juntamente com as tecnologias de gravação e 

reprodução. Tinhorão (2014) afirma que o fonógrafo de Thomas Edison, de 1878, é 

um marco na possibilidade de o povo poder ouvir e apreciar a música, que antes 

ficava restrita às elites nos teatros e concertos.  

Desde os tempos em que a rádio estava no auge de sua influência, a música 

popular estava presente através de tal meio de comunicação. Para as classes mais 

abastadas, a década de 1940 ainda oferecia outras opções de lazer, como cinemas, 

cabarés e cassinos. Mas as camadas mais humildes, que constituíam a base do Rio 

de Janeiro, formada principalmente por negros e mestiços, tinha na rádio seu 

principal momento de lazer. E, consequentemente, era a música popular que guiava 

seu entretenimento (TINHORÃO, 2014).  

“A música popular é para o Brasil assim como a gastronomia é para a França” 

(SOVIK, 2000, p. 247). Ela é uma das características mais distintas e expressivas 

do país, sendo bastante singular e identificando diversos traços pertencentes ao 

povo brasileiro.  

 

2.2 Rap 

 

O Rap que nasce no hemisfério norte, ganha novos contornos ao se tornar 

popular em outros países e falar outros idiomas. Como arte, tem a capacidade de 

transformar a experiência do cotidiano por conter em suas canções uma fala 

apaixonada e envolvimento nas mais variadas causas. Os intérpretes são 

denominados como rappers ou com a sigla MC (Master of Ceremony – Mestre de 

Cerimônia). Eles buscam expressar e compartilhar as experiências vividas com 

seus grupos de pertencimento e com a sociedade de um modo geral através do 

estilo musical.  

A melodia de fundo das músicas, denominada “beat”, é a marca do ritmo. 

Apesar de ter surgido em zonas marginais em meados de 1960, contendo 
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expressões de rebeldia, o gênero foi se transformando e hoje é um sucesso 

comercial em muitos países.  

Ele é um dos seis pilares fundamentais da cultura do Hip Hop, sendo uma 

expressão musical ligada à poesia oral. Os outros cinco pilares são: DJ16; Beat 

Box17; Rapper; Break Dance18 e Grafite19. Em suma, os compositores alimentam-se 

de gírias e expressões locais, tornando mais característico e próximo de quem vive 

aquilo. “Um ponto que merece ser destacado em sua trajetória, são seus aspectos 

cosmopolitas, ligados à vida em grandes cidades” (JANOTTI JUNIOR, 2003, p. 40). 

Musicalmente, o gênero ameaça paradigmas estabelecidos. As letras 

parecem simples, às vezes repetitivas, e seu enunciado direto e claro remete à 

pobreza linguística em muitas situações (SHUSTERMAN apud PINTO, 2003). 

Entretanto, através de uma leitura mais dedicada, é possível notar em muitas letras 

discursos indiretos, paródias e sutilezas que regem o estilo musical, evidenciando 

críticas e contanto histórias.  

           

2.3 Crítica social 

 

 Quanto à crítica social, afirma-se que deve ser capaz de fazer o receptor 

pensar, sentir e por em movimento suas emoções. Assim sendo, necessita de três 

condições: atualidade, oportunidade e difusão coletiva. Girando permanentemente 

em torno do atual e captando com sensibilidade o que merece ser reconhecido, ela 

é capaz de expressar uma realidade de determinado grupo ou classe e fazer com 

que isso seja refletido até mesmo por outras comunidades ou pessoas (CIRINO; 

BRAGA, 2016). 

                                                           
16Artista profissional que seleciona e reproduz diversas composições, previamente gravadas ou 
produzidas.  
17Percussão vocal do hip-hop. Consiste na arte de reproduzir sons de bateria com a voz, boca e nariz. 
18Dança de rua.  
19http://bromundo2000.blogs.sapo.ao/4698.html 
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          No jornalismo e na literatura, a crítica social está fortemente presente nas 

crônicas, que é um gênero mestiço entre esses dois campos. A crônica, por si só, 

tem duas características fundamentais: Fidelidade ao Cotidiano e a Crítica Social. 

“Do ponto de vista histórico, a crônica significa narração de fatos, como documento 

para a posteridade” (MELO, 1985, p. 111). Com uma linguagem acessível e 

instigante, é possível promover pelo menos uma série de reflexões em quem tem 

acesso ao conteúdo. Para Diaféria, a função da crônica é explodir e acordar as 

pessoas que estão dormindo (DIAFÉRIA apud MELO, 1985). A crítica social vem 

com a mesma intensidade e valor, sendo um elemento essencial nas relações 

sociais. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa iniciou com a verificação das músicas de Rap mais tocadas em 

julho de 2016. Isso se deu através de dois portais online: “Músicas mais tocadas”20 

e “Billboard”21. O primeiro divulgava as dez músicas mais tocadas no Brasil no mês 

proposto (por meio da assiduidade em rádios nacionais e visualizações no canal 

YouTube). Enquanto isso, a revista norte-americana Billboard, especialista em 

informações da indústria musical, classificou a partir da audiência em rádios e de 

vendas e monitoramentos de música online pela Nielsen Music as dez músicas de 

Rap mais tocadas nos Estados Unidos na semana do dia 16 de julho.  

A análise das vinte músicas buscou observar possíveis críticas sociais e 

outras manifestações. Foram usadas as técnicas da Análise de Conteúdo, descrita 

por Herscovitz (2007), para a identificação das letras musicais. Lasswell (1927 apud 

HERSCOVITZ, 2007) definiu o paradigma da análise de conteúdo, e aplicando ao 

jornalismo podemos defini-lo como: “o que diz a mídia, para quem, em que medida 

e com que efeito?” Com base na identificação e análise das músicas mais ouvidas 

                                                           
20http://www.musicasmaistocadas.com.br/hip-hop-rap-mais-tocados/ 
21http://www.billboard.com/charts/rap-song/2016-07-16 
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20http://www.musicasmaistocadas.com.br/hip-hop-rap-mais-tocados/ 
21http://www.billboard.com/charts/rap-song/2016-07-16 

 
pelos brasileiros e estadunidenses, foi possível firmar que o gênero se modificou 

consideravelmente nas últimas décadas.  

Por meio da leitura das músicas, foram criadas categorias, que totalizaram 

12, de acordo com a frequência. Dessa forma, foram sendo reconhecidas as 

manifestações mais evidentes nas canções e as diferenças mais explícitas entre os 

dois países. 

 

Quadro 1 - Músicas analisadas, na ordem das mais ouvidas:  

Brasil Estados Unidos 

Faz Parte / Projota Panda / Desiigner  

Visão tá ouro / Tribo da Periferia  Don’t mind / Kent Jones 

Ela só quer paz / Projota  For free / DJ Khaled ft. Drake 

Foco, força e fé / Projota Too Good / Drake ft. Rihanna 

Alma de pipa / Tribo da Periferia  All the way up / Fat Joe, Remy Ma 

Passarinhos / Emicida part. 
Vanessa da Mata 

Low Life / Future ft. The Weeknd 

One Dance / Drake  Sucker for pain / Imagine Dragons ft. Lil 

Wayne, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Logic & X 

Ambassadors 

Muleque de Vila / Projota  Cut It / O.T. Genasis ft. Young Dolph 

Dubai / Hungria Hip Hop  Wicked / Future  

Uma dose / Class A  Broccoli / D.R.A.M ft. Lil Yachty 

Fontes: Brasil - Músicas mais tocadas22 / EUA - Billboard23 

 

                                                           
22http://www.musicasmaistocadas.com.br 
23http://www.billboard.com 
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Conforme a análise foi desenvolvida, encontraram-se as seguintes 

características que passaram a ser categorias de análise: 

 

Quadro 2 - Categorias de análise utilizadas nesta pesquisa: 

Categoria Descrição 

Amor Faz referência a forte afeição por outra 

pessoa, romantismo e dedicação ao outro 

Saudade / Melancolia  Sentimento de nostalgia em relação ao 

passado, lembranças de algo que foi bom e 

não existe mais; tristeza  

Religião Alusão a Deus, uma força maior 

Ego  Imagem que o próprio artista tem de si; 

egolatria 

Crítica Social / Revolta Menciona problemas sociológicos e 

antropológicos, normalmente associados a 

indignação e anseio por mudança 

Ostentação / Luxúria Cita artigos de luxo e condições de riqueza; 

alusão ao gênero feminino como um produto 

e expressões vulgares 

Drogas Apologia às drogas (álcool, maconha, 

cocaína...). As relaciona com momentos e 

sensações boas  

Crítica Ambiental Questiona problemas ambientais e o 

descaso da sociedade em relação a isso  

Conselho  Busca aconselhar, opinar, auxiliar alguma 

pessoa e/ou grupo 
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e expressões vulgares 

Drogas Apologia às drogas (álcool, maconha, 

cocaína...). As relaciona com momentos e 

sensações boas  

Crítica Ambiental Questiona problemas ambientais e o 

descaso da sociedade em relação a isso  

Conselho  Busca aconselhar, opinar, auxiliar alguma 

pessoa e/ou grupo 

 

Rap Faz menções à história do Rap, evidência 

sua ascensão e propósito  

Esperança  Expressa ter esperança e fé de que o futuro 

será melhor e as pessoas mais íntegras 

Violência  Faz citação de armas, ameaças e trata a 

violência entre grupos distintos como algo 

normal  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4. DADOS E ANÁLISE  

 

Quadro 3 - Número de músicas constatadas em cada país, por categoria: 

Categoria Brasil  EUA 

Amor 5 7 

Saudade/Melancolia 4 3 

Religião 2 1 

Ego 1 4 

Crítica Social/Revolta 10 3 

Ostentação/Luxúria 4 10 

Drogas 2 5 

Crítica Ambiental 1 0 

Conselho 1 1 

Rap 3 0 

Esperança 3 0 
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Violência 0  6 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a análise, ficaram claras as diferenças mais significativas entre as 

músicas brasileiras e as norte-americanas. Mas, ao mesmo tempo, certas 

características estão presentes de forma bem similar em ambas nações. No Brasil, 

cinco das 10 músicas falam sobre amor. Nos EUA, em sete delas o tema é 

mencionado. É o caso da canção “Ela só quer paz” (Projota), em que a letra traz: 

“Essa mina é uma daquelas fenomenais, vitamina, é proteína e sais minerais. Ela é 

a vida após a vida, despedida pro seus dias mais normais”, e a norte-americana 

“Too Good” (Drake ft. Rihanna): “I’m too good to you. I’m way to good to you. You 

take my love for granted. I just don’t understand it”.24 

Em relação a saudade e melancolia também se obteve um resultado próximo, 

com quatro e três músicas, respectivamente. Um exemplo brasileiro se dá através 

da música “Muleque de Vila” (Projota): “E hoje eu acordei chorando, porque eu me 

peguei pensando, será que lá de cima minha véia segue me olhando?”. Enquanto 

nas estadunidenses temos como exemplo “Sucker for pain” (Imagine Dragons ft. Lil 

Wayne, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Logic & X Ambassadors): “I’m just a sucker for 

pain, more pain, got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for 

more pain”. 25 

Alguns tópicos foram encontrados de forma bastante sutil, como religião, 

sendo duas músicas no Brasil e uma nos Estados Unidos. A canção “Dubai” 

(Hungria Hip Hop) apresenta tal característica no verso: “Pois Deus fez um 

banquete, só com um pedaço de pão”. Já nos Estados Unidos, “Sucker for pain” 

                                                           
24Eu sou muito bom pra você. Eu sou muito bom pra você. Você tinha meu amor como algo certo. 
Eu não consigo entender. (Tradução livre) 
25Sou apenas um otário pela dor, mais dor, me fez implorar, implorar, implorar, implorar, implorar, 
implorar por mais dor. (Tradução livre) 
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(Imagine Dragons ft. Lil Wayne, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Logic & X Ambassadors) 

traz: “And only Lord knows when I'm coming to the crossroads”.26 

Crítica ambiental está presente em apenas uma canção brasileira: 

“Passarinhos” (Emicida part. Vanessa da Mata) no seguinte trecho: “No pé que as 

coisas vão, jão, doidera, daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão, era neblina, 

hoje é poluição”. Nenhuma estadunidense possui tal característica.  

Apenas uma letra contém falas de aconselhamento no Brasil e nos EUA. 

“One dance” (Drake), mesmo não sendo brasileira, foi a sétima mais tocada no mês 

analisado e contém tal trecho: “Strength and guidance, all that I’m wishing for my 

friends”.27 Nos EUA, a música “Don’t mind” (Kent Jones) explana: “Now I got a 

lesson that I want to teach ya”.28  

Já alguns outros aspectos foram encontrados de forma bem mais evidente 

nas músicas norte-americanas. Em todas as 10 canções analisadas, pôde-se 

observar citações de contexto de ostentação, luxúria, sexo, ou ainda falas 

reafirmando o gênero feminino como um objeto/produto. Em muitas letras são 

aludidos nomes de carros, joias e outros artigos de luxo. Um exemplo dessas 

citações é na música “All the way up” (Fat Joe, Remy Ma): “For my niggas with 

Bentley coupes and Rolexes. Kicked the bitch out the room and gave her no 

breakfast, had to stash the jewels, these bitches so reckless”.29  

Enquanto no Brasil, tal característica é vista em quatro das 10 músicas. Um 

exemplo se dá através de “Dubai” (Hungria Hip Hop): “Calcinha na estante, eu nem 

me lembro o que que aconteceu. Roupas na escada, garrafas de espumante”.  

Outra diferença entre as composições dos dois países é a respeito de críticas 

sociais, voltadas muitas vezes para o governo, tecnologia ou corrupção do 

indivíduo. Em todas as músicas brasileiras encontra-se algum tipo de revolta ou 

                                                           
26E só Deus sabe quando eu estou chegando à encruzilhada. (Tradução livre)  
27Força e orientação, tudo o que eu desejo para os meus amigos. (Tradução livre) 
28Agora eu tenho uma lição que eu quero te ensinar. (Tradução livre)  
29Para os meus manos com cupê Bentley e Rolexes. Chutou a cadela para fora do quarto e não lhe 
deu café da manhã, tive que esconder as jóias, essas cadelas tão imprudentes. (Tradução livre) 
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crítica, enquanto nas norte-americanas, apenas três contém esse caráter. A canção 

“Foco, força e fé” (Projota) fala: “Todos são comerciantes de baixo do céu, pois 

vendem os seus sonhos para pagar o aluguel”. Como exemplo norte-americano: 

“Sucker for pain” (Imagine Dragons ft. Lil Wayne, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Logic 

& X Ambassadors): “Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by 

society, all this pressure give me anxiety”.30 

Enquanto isso, seis letras dos EUA têm a presença de falas sobre violência 

– tratando de armas ou incitando violência contra alguém – e nenhuma música 

brasileira é dessa natureza. A música “Cut It” (O.T. Genasis ft. Young Dolph) fala: 

“Keep 36 by my side, imma go bake me a pie. Keep 45 on my side, fuck with my 

niggas, you die. All of my niggas say blood”.31 

Cinco músicas norte-americanas incluem dizeres sobre drogas (álcool, 

maconha, cocaína...), e duas brasileiras também trazem essa temática. 

Normalmente, tal assunto vem relacionado a uma vida de prazeres, sensações boas 

e extravagâncias. Como exemplo brasileiro: “Uma dose” (Class A) que contém na 

letra: “Já brotou salvando o beck. Fiquei meio que com ela sem roupa”. Nos Estados 

Unidos, a música “Panda” (Desiigner) também possui esta característica: “Twisting 

dope, lean, and the fanta. Credit cards and the scammer. Hitting off licks in the 

bando”.32 

Quatro músicas nos Estados Unidos, de alguma maneira, têm conteúdo que 

enaltece o próprio compositor. O mesmo em uma música brasileira. Essas letras 

normalmente os engrandecem e os colocam num patamar de poder e/ou muita 

habilidade, demonstrando egolatria. “Muleque de vila” (Projota) contém: “O meu 

nome é foda, e meu sobrenome é pra caralho”. Enquanto como exemplo norte-

                                                           
30Amor e a lealdade, é isso que defendemos. Alienado pela sociedade, toda essa pressão me dá 
ansiedade. (Tradução livre) 
31Mantenha 36 ao meu lado, vou cozinhar uma torta para mim. Mantenha 45 do meu lado, foda-se 
com meus manos, você morre. Todos os meus manos dizem sangue. (Tradução livre)  
32Enrolando meu baseado, lean, e fanta. Cartões de créditos e fraudes. Roubando licores no ponto 
de droga. (Tradução livre) 
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americano, encontra-se a canção “Low life” (Future ft. The Weeknd): “Now my room 

service bill cost your whole life”.33 

No que se refere a “História do Rap” e “Esperança” obteve-se o mesmo 

resultado. Em nenhuma das músicas norte-americanas pôde-se observar tais 

características, enquanto três músicas brasileiras incluem os temas. A primeira 

característica se refere à história do gênero musical e o engrandece em grande 

parte das vezes, como na composição “Foco, força e fé” (Projota): “Disseram que 

era moda, e eu segui trabalhando, os bico se incomoda porque a moda tá durando”. 

Já a segunda temática, traz falas de esperança, como em “Passarinhos” (Emicida 

part. Vanessa da Mata): “Será que o sol sai para um voo melhor. Eu vou esperar, 

talvez na primavera”. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ter buscado entender o que as pessoas mais escutam no cenário do Rap foi 

um propósito muito interessante, que ampliou percepções sobre a música popular 

nos dois cenários estudados. Identificar diferenças culturais e sociológicas de duas 

nações através de canções deixou claro o quanto a música é importante e presente 

na vida das pessoas.  

 É possível concluir que o Rap passou por algumas transformações nas 

últimas décadas. Mesmo sendo um gênero relativamente novo, desde seu 

surgimento as composições sofreram uma série de ajustes e o público consumidor 

ampliou significativamente.  

 As críticas voltadas a classes mais abastadas e à sociedade continuam 

presentes, mas de forma muito mais amena. Elas deram espaço para 

características como o amor, que hoje alavancam o consumo das canções. Ambos 

                                                           
33Agora minha conta de serviço de quarto custa sua vida inteira. (Tradução livre)   
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países contam com letras românticas em várias composições, evidenciando uma 

mudança expressiva do Rap nos últimos anos. 

 Nos Estados Unidos, canções que falam sobre violência e drogas também 

são muito populares. Várias incitam a violência ao invés de combatê-la, e o mesmo 

em relação ao consumo de drogas. No Brasil, tais características são encontradas, 

mas de forma bem mais sutil. Nesse aspecto, foi possível observar uma diferença 

marcante em relação aos dois países.  

 Algumas categorias de análise obtiveram um resultado próximo quando 

comparado entre o Brasil e os EUA, como “Saudade/Melancolia” e “Conselho”. Mas, 

de uma maneira geral, as músicas norte-americanas contam com falas mais 

agressivas e que estimulam um estilo de vida mais luxuoso, já que tal representação 

é constante nas canções. As brasileiras são caracterizadas por rimas mais 

elaboradas, e mesmo com um caráter similar ao dos EUA em algumas músicas, a 

crítica social está presente em 100% das composições.   

 No cenário em que o Rap nasceu, era necessária alguma manifestação que 

pudesse divulgar problemas vividos pela população e injustiças ao redor do país 

jamaicano. Quando ele migrou para os bairros nova-iorquinos, continuou com o 

mesmo papel e fez muitas pessoas se identificarem com as letras, fazendo daquilo 

um estímulo e até mesmo estilo de vida. 

 Foi inovador e desafiou alguns padrões estabelecidos pela música. Com 

canções mais faladas do que cantadas e uma batida singular, ele representava 

verdadeiramente a parcela mais marginalizada da sociedade, e não atingia outras 

classes sociais. Mas houve uma expressiva ampliação do público ouvinte nos 

últimos anos. O Rap tornou-se um dos gêneros musicais mais importantes da 

atualidade, expandindo a forma de produzir as letras e atraindo públicos diferentes.  

 Caracterizado como um gênero de Música Popular, o Rap está presente 

diariamente na vida de muitas pessoas que, de alguma maneira, se identificam com 

as composições. Conclui-se que ele não manteve somente o propósito de quando 

surgiu, já que questões comerciais demonstram o sucesso de letras contendo 
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categorias que naquela época eram inimagináveis e foram agregadas para 

alavancar o consumo – são as categorias encontradas nesta pesquisa. 

Principalmente no Brasil, diversos compositores tentam aliar a crítica social com 

essas outras características, mantendo a essência. Já nos EUA, a revolta é muito 

mais constante nas letras, deixando os sentimentos de vingança e violência mais 

presentes, engrandecendo o individual em detrimento do coletivo – perdendo 

completamente o propósito da sua origem.  

 De fato, muito do intuito do seu surgimento se perdeu, mas o Rap passou 

a ser mais conhecido e a agradar um maior número de pessoas, mesmo aquelas 

que não conhecem de perto alguns dilemas sociais, entretanto se sensibilizam e 

compreendem o significado que a letra tenta transmitir. Isso acabou dando muito 

destaque às músicas do segmento. Por fim, pôde-se perceber que nos dois países 

analisados, as músicas mais ouvidas não são necessariamente críticas. Rappers 

que continuam firme nesse propósito não apareceram nos rankings. É o caso do 

brasileiro Criolo. 

 Analisar um produto midiático tão presente na vida de tantas pessoas foi 

muito satisfatório e esclarecedor. Acredito que a pesquisa ajude a entender certas 

características de consumo e cultura. Uma grande parcela da população opta por 

escutar canções com categorias como ostentação/luxúria, sem se importar com o 

propósito inicial do segmento, mas muitos compositores ainda lutam para manter a 

essência e aliam as novas categorias a isso.  
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PRÁTICAS DOCENTES E DISCENTES NO ENSINO DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA1 

 
Daiane Alícia, LOHSE2 

Fábio, HANSEN3 
 
RESUMO 
 
Criatividade é palavra chave no âmbito do ensino da criação publicitária. Como a criatividade pode 
ser ensinada em um espaço universitário, onde vários autores já evidenciaram a existência de 
padrões, hierarquias e uniformidades? Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a relação do 
docente e discente em sala de aula, a partir do conceito de capital de Bourdieu, e de que modo essa 
relação interfere no despertar da criatividade estudantil. Para tanto, foi consultada a bibliografia 
adotada pelo grupo de pesquisa Inovação no Ensino de Publicidade (IEP) e suas análises pautadas 
na observação de aulas e no exame de práticas docentes e discentes no ensino de criação 
publicitária. Também foram analisados papers de trabalhos vencedores na categoria Publicidade e 
Propaganda da Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (EXPOCOM), dos anos de 
2014, 2015 e 2016. Além disso, no curso de Comunicação Social: habilitação em Publicidade e 
Propaganda da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foram colhidos feedbacks dos estudantes 
sobre trabalhos desenvolvidos na área de criação. Como principal resultado, aferimos práticas 
institucionalizadas em sala de aula, dentre as quais a baixa valorização do repertório discente. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Na área de publicidade e propaganda, é normal que além de publicitários, profissionais da 
área sejam chamados de “criativos”. Tal termo não é utilizado à toa, haja vista que grande parte da 
grade curricular da graduação consiste em disciplinas e matérias que exigem criatividade. No 
entanto, Robinson (2010) afirma que a simples ideia de sala de aula pode ser vista como uma forma 
de constranger o processo criativo. Eis, então, a questão que nos inquieta: “como estimular a 
criatividade em sala de aula, no curso de Publicidade e Propaganda?” 

Tal pergunta foi o ponto de partida da pesquisa longitudinal “Ensino de Criação 
Publicitária”, da qual esse texto faz parte e integra o Grupo de Pesquisa “Ensino Superior de 
Publicidade e Propaganda” (certificado no CNPq). Conforme o pensamento de Winicott (1975), que 
aborda a teoria do brincar criativo, enuncia-se a ideia da sala de aula como ambiente de ludicidade 
para impulsionar a inventividade e a criatividade dos estudantes. A aura de experimentação do 
ambiente de sala de aula tem seu sentido desfigurado por algumas práticas docentes, que pendem 
para um processo de ensino mais tradicional e estável. Em conformidade com essa linha de 
raciocínio, os estudantes de Iniciação Científica integrante da pesquisa supracitada partem do 
pressuposto de que no ensino de criação ainda predomina um sistema conservador, de forma que as 
metodologias que o organizam levam as suas práticas a um lugar de institucionalização 
(PETERMANN; HANSEN; CORRÊA, 2016). 

Partindo disso, procuramos analisar as práticas de docentes e discentes em sala de aula, a fim 
de descobrir experiências de aprendizagem mais significativas. Dessa forma, a partir de uma 
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pesquisa teórico-empírica, fruto do trabalho de Iniciação Científica de estudantes de Publicidade e 
Propaganda, busca-se encontrar estratégias de ensino que representem rupturas nos modelos das 
práticas institucionalizadas. Alia-se o referencial teórico para a realização de uma análise a respeito 
de um conjunto de falas dos estudantes coletadas na pesquisa, acerca de um trabalho desenvolvido na 
disciplina de Redação Publicitária, na UFPR. Além disso, foi consultada a bibliografia adotada pelo grupo de 
pesquisa com base nas observações de aulas e que condizem com análises das práticas docentes no ensino de 
criação publicitária, levando em consideração o capital simbólico e o capital cultural. Também foram 
examinados, via acesso aos papers, trabalhos vencedores na categoria Publicidade e Propaganda do 
EXPOCOM dos anos de 20144, 20155 e 20166, na tentativa de desconstrução do processo por meio do 
conteúdo de cada paper: do objetivo, justificativa, métodos e técnicas utilizadas e descrição do produto. 

 
 

2. CAMPO DO ENSINO DE PUBLICIDADE E HABITUS DOCENTE 
 
 

Para compreender as relações e interlocuções existentes no ambiente de sala de aula, é 
importante transitar pelos conceitos os conceitos de: campo, habitus e capital simbólico, cultural e 
social de Bourdieu. 

Campo é um microssomo social dotado de certa autonomia, com leis e regras específicas, 
ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo. É um 
lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter ou alcançar 
determinadas posições. Essas posições são obtidas pela disputa de capitais específicos, 
valorizados de acordo com as características de cada campo. Os capitais são possuídos em 
maior ou menor grau pelos agentes que compõem o campus, diferenças essas responsáveis 
pelas posições hierárquicas que tais agentes ocupam. (PEREIRA, 2015, p. 337-356) 

 
Segundo Pereira (2015, p. 337-356), cada campo é composto por agentes com posturas 

variadas. Uma das aceitações possíveis é a aceitação das normas estabelecidas, a outra 
possibilidade é a “herética”, que se baseia na contestação de regras e posições. Também podem 
ser observados nos mais variados campos, posturas híbridas. A nossa postura, enquanto 
estudantes-pesquisadores de Iniciação Científica, é quase o que Bourdieu chama de “herética”. 
No entanto, não é simplesmente contestar, e sim refletir sobre tais regras legítimas no campo 
(publicitário) de nossa pesquisa. Pererira (2015, p. 348) também diz que “os lugares ocupados 
pelos agentes dizem de suas posturas, de suas posições, de modo que aqueles que monopolizam 
um capital específico no campo costumam assumer estratégias de conservação, e os que estão em 
condição contrária (contando com menor capital e prestígio), tendem a estratégias de subversão”.  

Durante a pesquisa, percebemos no campo de ensino de criação publicitária, existem 
certas práticas conservadoras e mecânicas que se repetem nas várias instituições de ensino 
analisadas por intermédio do acesso aos papers do EXPOCOM, o que demonstra um ponto de 
institucionalização incluso no ensino de criação. Sodré (2012, p. 8) alega que o processo 
educacional “[...] distribui conhecimentos da mesma forma que uma fábrica instala componentes 
na linha de montagem”. 

Robinson (2010) se refere ao sistema educacional atual como “sistema fast-food”, devido 
à padronização e industrialização. O autor declara que o sistema educacional atual falha em 
conectar o aluno aos seus talentos e também mata a criatividade dele. Nosso sistema de educação 
formal tem aproximadamente 200 anos e a estrutura desse sistema não passou por mudanças 
significativas desde então. A organização da sala de aula coloca o professor posicionado em 
frente aos alunos, enquanto estes são posicionados de forma a voltar a sua atenção ao professor, 
que passa horas falando enquanto os alunos escutam, de forma passiva. Estimular a criatividade 

                                                
4 Trabalhos selecionados no EXPOCOM 2014: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/listatrabarea_PP.htm 
5 Trabalhos selecionados no EXPOCOM 2015: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/lista_area_EXP.htm 
6 Trabalhos selecionados no EXPOCOM 2016: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/lista_area_EXP.htm 

634 



 

pesquisa teórico-empírica, fruto do trabalho de Iniciação Científica de estudantes de Publicidade e 
Propaganda, busca-se encontrar estratégias de ensino que representem rupturas nos modelos das 
práticas institucionalizadas. Alia-se o referencial teórico para a realização de uma análise a respeito 
de um conjunto de falas dos estudantes coletadas na pesquisa, acerca de um trabalho desenvolvido na 
disciplina de Redação Publicitária, na UFPR. Além disso, foi consultada a bibliografia adotada pelo grupo de 
pesquisa com base nas observações de aulas e que condizem com análises das práticas docentes no ensino de 
criação publicitária, levando em consideração o capital simbólico e o capital cultural. Também foram 
examinados, via acesso aos papers, trabalhos vencedores na categoria Publicidade e Propaganda do 
EXPOCOM dos anos de 20144, 20155 e 20166, na tentativa de desconstrução do processo por meio do 
conteúdo de cada paper: do objetivo, justificativa, métodos e técnicas utilizadas e descrição do produto. 

 
 

2. CAMPO DO ENSINO DE PUBLICIDADE E HABITUS DOCENTE 
 
 

Para compreender as relações e interlocuções existentes no ambiente de sala de aula, é 
importante transitar pelos conceitos os conceitos de: campo, habitus e capital simbólico, cultural e 
social de Bourdieu. 

Campo é um microssomo social dotado de certa autonomia, com leis e regras específicas, 
ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo. É um 
lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter ou alcançar 
determinadas posições. Essas posições são obtidas pela disputa de capitais específicos, 
valorizados de acordo com as características de cada campo. Os capitais são possuídos em 
maior ou menor grau pelos agentes que compõem o campus, diferenças essas responsáveis 
pelas posições hierárquicas que tais agentes ocupam. (PEREIRA, 2015, p. 337-356) 

 
Segundo Pereira (2015, p. 337-356), cada campo é composto por agentes com posturas 

variadas. Uma das aceitações possíveis é a aceitação das normas estabelecidas, a outra 
possibilidade é a “herética”, que se baseia na contestação de regras e posições. Também podem 
ser observados nos mais variados campos, posturas híbridas. A nossa postura, enquanto 
estudantes-pesquisadores de Iniciação Científica, é quase o que Bourdieu chama de “herética”. 
No entanto, não é simplesmente contestar, e sim refletir sobre tais regras legítimas no campo 
(publicitário) de nossa pesquisa. Pererira (2015, p. 348) também diz que “os lugares ocupados 
pelos agentes dizem de suas posturas, de suas posições, de modo que aqueles que monopolizam 
um capital específico no campo costumam assumer estratégias de conservação, e os que estão em 
condição contrária (contando com menor capital e prestígio), tendem a estratégias de subversão”.  

Durante a pesquisa, percebemos no campo de ensino de criação publicitária, existem 
certas práticas conservadoras e mecânicas que se repetem nas várias instituições de ensino 
analisadas por intermédio do acesso aos papers do EXPOCOM, o que demonstra um ponto de 
institucionalização incluso no ensino de criação. Sodré (2012, p. 8) alega que o processo 
educacional “[...] distribui conhecimentos da mesma forma que uma fábrica instala componentes 
na linha de montagem”. 

Robinson (2010) se refere ao sistema educacional atual como “sistema fast-food”, devido 
à padronização e industrialização. O autor declara que o sistema educacional atual falha em 
conectar o aluno aos seus talentos e também mata a criatividade dele. Nosso sistema de educação 
formal tem aproximadamente 200 anos e a estrutura desse sistema não passou por mudanças 
significativas desde então. A organização da sala de aula coloca o professor posicionado em 
frente aos alunos, enquanto estes são posicionados de forma a voltar a sua atenção ao professor, 
que passa horas falando enquanto os alunos escutam, de forma passiva. Estimular a criatividade 

                                                
4 Trabalhos selecionados no EXPOCOM 2014: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/listatrabarea_PP.htm 
5 Trabalhos selecionados no EXPOCOM 2015: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/lista_area_EXP.htm 
6 Trabalhos selecionados no EXPOCOM 2016: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/lista_area_EXP.htm 

 

dentro desses moldes é inviável. O “[...] ensino expositivo tradicional normalmente promove a 
aprendizagem mecânica” (MOREIRA, 2012, p. 52), formando alunos que apenas reproduzem 
conhecimento, e que são dependentes da figura do mestre. 

Tais práticas, reproduzidas no campo do ensino da criação publicitária, se aproximam do 
conceito de habitus de Bourdieu. 

 
As estruturas (...) 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 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). 

 
Segundo Petermann; Hansen; Corrêa (2017, p. 3), o ensino da criação publicitária é “um 

campo de forças, que concentra relações de poder e não apenas delineia os papéis de docentes e 
de discentes, mas traz consigo o peso de um campo, que se inicia no mercado publicitário”. Esses 
atritos são agravados pelas disputas do campo acadêmico. 

No exame dos trabalhos selecionados para o EXPOCOM, percebemos que parte 
considerável deles se baseavam na passagem de briefing e divisão de grupos em agências de 
propaganda e publicidade, nas quais cada integrante representa um cargo existente em agências 
do mercado, como: atendimento, planejamento, direção de arte, redação, mídias, entre outros. 
Também notamos que em muitos desses trabalhos, os professores trouxeram clientes reais para a 
passagem de briefing. Como exemplos temos o trabalho “Huma Cerveja Artesanal”7, selecionado 
para a modalidade “campanha promocional”, em 2016. Para elucidar, segue uma sequência 
discursiva (SDs) extraída do referido trabalho: 

 
SD1: Foi proposto para a turma da disciplina de Planejamento de Campanha que elaborasse uma campanha 
para um cliente de cervejas artesanais. O cliente foi recebido pelos alunos, introduziu rapidamente a história 
e o mercado do produto e passou o briefing para a turma. 

 
Outro exemplo é o trabalho “Lançamento do DVD Duas Gerações – Matogrosso e 

Mathias”8, selecionado para a modalidade “campanha promocional, no ano de 2014. Nele os 
alunos deveriam criar uma campanha para o lançamento de um DVD para uma dupla sertaneja da 
região.  

Outra aspect identificado diz respeito ao segmento de clientes. ONGs são as preferidas. Os 
trabalhos “CABELAÇO: Menos 15 Mais”9, selecionado para a modalidade “campanha 
publicitária”, em 2016; e “Centro de Educação Infantil Irmã Sheila – CEIIS. Nossas crianças 
também querem sonhar!”10, selecionado para a modalidade “campanha publicitária”, em 2014, 
servem como ilustração: 
 

SD2: O material produzido visa atender os objetivos pré-estabelecidos em briefing da ONG gaúcha 
Cabelaço de forma criativa e inovadora, refletindo o desejo das crianças com câncer por belas perucas para a 
fase do tratamento em que elas perdem seus cabelos e buscando, com isso, o aumento de doações de 
mechas. Fazendo uso de dualidades, a campanha contempla a expressão das crianças em forma de 
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ilustrações e depoimentos. 
 

SD3: O presente trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma campanha institucional para a Creche Irmã 
Sheila, ONG que trabalha com crianças e famílias carentes da comunidade da cidade de  Joaçaba 
- SC. A campanha teve como foco ampliar a percepção do público acerca dos serviços prestados pela 
instituição, bem como reforçar a marca da Creche e consequentemente aumentar os índices de apoio e 
doações da comunidade, tendo em vista que as doações é uma das fontes de sustentação do trabalho 
prestado há mais de 30 anos pela Instituição. 

 
 

Para a concepção do ensino de criação publicitária, ter a percepção de campo e habitus é 
importante para compreender a relação de forças existentes na sala de aula, convenções e práticas 
institucionalizadas. Para Petermann; Hansen; Corrêa (2017, p. 3), o habitus docente “revela-se então 
como um entre: flutua entre as exigências da academia, das práticas pedagógicas e da necessidade 
de ser, ou de pelo menos parecer, parte do mercado publicitário, possuindo altos níveis de 
desempenho criativo.” Os autores ainda apontam que mesmo em aulas que exigem inovação, os 
professores geralmente não saem da sua zona de conforto e não buscam uma ruptura desse modelo 
de aprendizagem estandardizado. 

A noção de habitus docente no ensino de criação publicitária, delineada por Petermann; 
Hansen; Correa (2017) é geradora de práticas ajustadas ao campo, consolidando nas disciplinas de 
criação publicitária a condução estável e tradicional de atividades e a adoção de práticas de 
característica mais comum. Entretanto, há a possibilidade de resistência: os sujeitos podem, em vez 
de submeterem seus habitus às estruturas, lutar com as forças do campo, tentar transformar as 
estruturas a fim de conformá-las às suas disposições. 

Para além disso, também precisamos ter consciência de como o capital de cada sujeito do 
conhecimento afeta o habitus desse campo. 
 
 

3. CAPITAL: CULTURAL, SOCIAL E SIMBÓLICO 
 

Segundo Bourdieu (1983), o capital simbólico está ligado à honra, ao reconhecimento e 
corresponde ao conjunto de rituais (etiquetas, protocolo), a particularidades que fazem sentido no 
campo no qual são convencionadas. Deslocando a noção para a sala de aula, o capital simbólico 
representa a hierarquia existente entre a figura do professor e aluno, e o conjunto de elementos 
nesse campo (como a própria disposição da sala, por exemplo) que legitimam tal capital. 

No entanto, existem outros tipos de capitais que não estão ligadas ao prestígio ou nível de 
hierarquia em um campo. São eles o capital cultural e social, segundo Pereira (2015, p. 337-356): 
 

Quando se refere ao capital cultural, trata da carga cultural que recebemos - 
principalmente na primeira socialização - e que permanece ao longo da nossa vida, 
dizendo de nossos gostos, posturas, de nossa relação e familiaridade (ou não) com certas 
práticas culturais. Já o capital social diz respeito principalmente às redes de relações às 
quais estamos ligados e que podem tornar possível ou facilitada nossa entrada em alguns 
campos, bem como contribuir para alcançarmos uma posição de maior prestígio ou poder 
nesses espaços. 

 
Ainda para Pereira (2015, p. 345), “Bourdieu cunha os conceitos de capital cultural e capital 

social, os quais se relacionam às heranças culturais, possibilidades de acesso e inserção, assim como 
à intimidade com determinadas práticas, posturas, instituições, sujeitos, conhecimentos.” Lago 
(2014. p. 217) complementa esse pensamento afirmando que “existem vários tipos de capital: social, 
cultural, econômico, simbólico. A importância destes depende do tipo de campo e do seu momento. 
No campo intelectual, por exemplo, a moeda é o capital cultural.” 

Retomando o que Robinson (2010) afirmou sobre a sala de aula constranger o processo 
criativo, voltamos à pergunta inicial: como ensinar criatividade em uma sala de aula 
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conservadora? Durante a nossa pesquisa, além das análises dos trabalhos vencedores na categoria 
Publicidade e Propaganda do EXPOCOM (2014, 2015 e 2016), também foram colhidos 
feedbacks de um trabalho realizado na disciplina de Redação Publicitária, do curso de 
Comunicação Social da UFPR. 

O trabalho acompanhado consistiu na produção de uma campanha online para estimular o 
consumo de bananas, cujo briefing não possuía um cliente específico, nem verba limitada. Para 
isso, deveria ser criada uma campanha publicitária digital que contemplasse obrigatoriamente: 
slogan, jingle e textos para posts em redes sociais. Na apresentação dos trabalhos, o professor 
convidou os alunos para opinarem sobre os trabalhos dos colegas, ao término de cada 
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SD4: Ao conversar sobre as ideias, pode-se perceber que algumas campanhas se complementam. SD5: 

Descentralização da figura do professor, o qual passa a participar junto com os alunos. 
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SD6: Consideraram importante opinar, no entanto a participação dos colegas poderia ter sido melhor. SD7: 

Medo de falar coisa boba ou machucar a pessoa. 

SD8: Não conseguir fazer perguntas por ainda estar processando a ideia apresentada. 
 

 
Percebemos que a dificuldade em expressar suas opiniões é consequência de uma quebra no 

habitus vigente nessa situação de ensino-aprendizagem, pois os estudantes estão acostumados à 
passividade e, por extensão, a aguardar os feedbacks dos professores. Assim, é perceptível que não 
há muito espaço para o capital cultural dos alunos na de sala de aula. Abaixo outras sequências 
discursivas11  de outras situações que já chamaram a atenção em outras aulas analisadas pelo grupo 
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SD9: O David Ogilvy criou um título sensacional pra um anúncio que ficou clássico de Rolls-Royce: “A 
120 km/h o único barulho que você ouve num Rolls-Royce é o tic-tac do relógio”. 

 
SD10: O título “Think Small” é de um anúncio antológico que vocês devem lembrar. 
  
SD11: Esse título passou a ser slogan da Parmalat: “Porque nós somos mamíferos”. Essa campanha vocês 
sabem que fez tanto sucesso. 

 
SD12: Vocês já ouviram falar, aí inclusive considerada a campanha dos últimos 30 anos. 

 

                                                
11 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. 
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SD13: Não sei se vocês conheciam esse quadro, se não conheciam, tem que aumentar o repertório, esse é 
um dos quadros mais clássicos, como tem Monalisa aqui pra gente, esse é um quadro clássico para a cultura 
japonesa, que por sinal está em todo restaurante chinês. 

 
SD14: Só uma pergunta, vocês estão entendendo tudo... Eu tenho a impressão de que eu podia ir embora de 
maior recall, que era a campanha da Parmalat, dos bichinhos ou pegar um microfone e ficar no corredor 
falando. Vocês estão prestando atenção? 

 
Tão somente apresentar o capital cultural do professor dificilmente despertará o interesse 

dos alunos. Ouvir o professor falando por horas também é cansativo. Don Finkel (2008, p. 44) 
propõe alternativas disruptivas de ensino, que rompem certos padrões, como o modelo de “dar 
aula de boca fechada”, e critica a prática de “dar aula narrando”, “[...] em que o professor ensina, 
básica e fundamentalmente falando, dizendo aos estudantes o que se supõe que devam saber [...]”. 
Fazer a aula girar em torno do monólogo do professor restringe a dimensão do conhecimento e 
condena à fragilidade o processo de ensino. Como Martín-Barbero (2014, p. 26) afirma, a “maior 
carga de injustiça está onde  o direito à escola é identificado com o direito à palavra e onde esse 
direito continua sendo desfrutado por poucos. A cultura escolar prolonga a cultura do silêncio”. A 
partir disso, observamos que silenciar as individualidades e complexidades dos alunos durante o 
processo de ensino faz com que o espaço promissor da sala de aula se torne um espaço de 
reprodução mecânica, subordinada à vontade dos professores.   

Assim, outro conceito advindo de Bourdieu é o de Poder Simbólico, que “aponta para uma 
dominação que se dá por meio da cultura e dos aparatos de produção de bens simbólicos, 
essenciais para garantir que a dominação seja reconhecida como legítima, atuando para que se 
imponha, sem que se perceba, as significações que se coadunam com os interesses dos 
dominantes” (LAGO, 2015, p. 738). Como efeito do jogo de forças que se intercruzam nas 
relações de poder, temos alunos desmotivados e cada vez menos estimulados a serem criativos 
(SDs 15, 16, 17, 18). Anastasiou e Alves (2006) afirmam que um processo que envolve um 
conjunto de pessoas na construção de saberes deve ser o objeto do trabalho docente, não apenas 
um conteúdo. 

 
SD15: Vocês estão muito desanimados.  

SD16: Que desânimo! 

SD17: Vai gente, ânimo! Vocês não curtem isso daí? Vocês deviam ter o maior tesão. Eu quero fazer uns 
títulos assim, esse é o meu sonho, tal. 

 
SD18: Pô gente, vocês não curtem não? O que vocês querem fazer da vida? Ânimo! 

 

Diante disso, reparamos que os professores, muitas vezes, projetam nos alunos aquilo que 
eles acreditam que seria o ideal. No entanto, repertório é também um ingrediente para a 
criatividade. Se o aluno fosse incentivado a ser protagonista da aula, trazendo seu capital cultural 
para todo o grupo, todos da sala ganhariam, conhecendo mais seus pares e ampliando seu 
repertório de forma disruptiva e criativa.  De acordo com Moreira (2010), não basta  “[...]   
somente  a  relação     dialógica, aluno”, de modo a promover o desenvolvimento acadêmico que 
valoriza as subjetividades e o capital sociocultural carregado por cada estudante. 

Nas sequências discursivas 9 a 18 transparece o capital simbólico do professor, visto como 
único detentor de conhecimento. No docente certamente há muito mais referências que os 
discentes. No entanto, ignorar o capital cultural dos alunos não ajuda a estimular a criatividade dos 
mesmos. Conforme Moreira (2010), “[...] o abandono da narrativa implica a busca de maneiras de 
ensinar, nas quais, metaforicamente, o professor fale menos, narre menos, e o aluno fale mais, 
participe criticamente de sua aprendizagem [..]”. 

Contudo, quando o docente percebe que não conseguiu a atenção dos alunos, ele usa seu 
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capital simbólico para reverter essa situação. Ou seja, ele fica autoritário, acaba inibindo e 
diminuindo os alunos por não se interessarem pelo conteúdo que ele está passando. Essa relação 
vertical entre o docente e discente, e a falta de valorização do repertório do discente, tornando-o 
apenas uma peça passiva em sala de aula, acaba gerando uma relação que Bourdieu caracteriza 
como violência simbólica: 
 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes (...) que os ‘sistemas simbólicos’ 
cumprem a sua função política de instrumento de imposição ou de legitimação da 
dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que as 
fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação 
dos dominados’ (BOURDIEU, 1989, p. 11). 

 
Vale destacar também que nessa relação de violência simbólica, pode-se acrescentar a legitimação do 

capital simbólico do docente pelo mercado de trabalho, haja vista que o campo publicitário é mais conhecido 
pela sua atuação no mundo do trabalho do que no âmbito acadêmico. No campo intelectual o mercado acaba 
sendo uma “instância legítima de legitimação” (BOURDIEU, 1997, p. 37). 

Há um valor alto agregado à figura do professor publicitário, detentor de um poder específico 
atribuído à classe docente, o que redunda na produção de capital simbólico, com privilégios e poder que a 
incorporação de capital cultural confere (PEREIRA, 2015). A reconfiguração do processo de ensino, para 
Demo (2011), deve superar o comportamento habitual de alguns docentes que se colocam, de forma 
inconsciente, em um pedestal de detentores exclusivos do conhecimento, não abrindo espaço para o diálogo e 
ignorando a participação dos discentes durante o processo de ensino. 

 
SD19: Esse foi Titanium em 2010. Faz um ano que nós temos o case. 

 
SD20: Este é da Volvo ele ganhou Cannes como vídeo institucional esse ano, com os caminhões Volvo. 

 
SD21: Essa peça aqui é muito legal, a DM9, Festival de Cannes 2000. Um excelente trabalho de criação, da 
DM9, para lançamento do ketchup picante da Parmalat. 

 
SD22: O Festival de Cannes não se chama mais Festival de Publicidade de Cannes, ele se chama já faz uns 
2 ou 3 anos Festival de Criatividade de Cannes. 
 

Segundo Petermann; Hansen; Corrêa (2016), o professor presume que os “estudantes, em um 
movimento projetivo, desejam ouvi-lo se reportar a referências consolidadas da publicidade, o que 
lhe garantiria capturar a atenção e despertar o interesse pela aula.” Referências de publicidade, 
materializadas nas SDs 19 a 22 são importantes para a ampliação do repertório do aluno, mas as 
aulas não devem se basear apenas em referências externas, sem estimular a troca de referências dos 
próprios alunos em sala, pois quando o aluno tem voz, ele assimila tende a assimilar melhor o 
conteúdo, conectando-o a sua realidade. Aprende-se de muitas maneiras, e a escola não é o único 
lugar onde se produz aprendizagem, pois emerge nos estudantes “um potencial de saberes diversos 
mas entrelaçados, que provêm menos do saber escolar que de sua experiência cultural” (MARTÍN- 
BARBERO, 2014, p. 126). Corrêa e Ribeiro (2013, p. 319-334) se baseiam na ideia de que “ser 
docente no ensino superior não é apenas uma questão de domínio de conteúdo, de expertise em 
determinado campo.” 

Fígaro (2011) afirma que os profissionais dentro do ramo da publicidade têm chegado ao 
mercado de trabalho com uma formação muito superficial. Mesmo tendo acesso a todo tipo de 
tecnologia, publicitários recém formados não possuem uma profundidade maior na hora de explorar 
tais vantagens. Na mesma linha de pensamento, Alencar; Fleith (2004) notam que as universidades 
produzem um número bastante expressivo de graduados, entretanto, a maioria desses novos 
profissionais, durante todo o período da graduação, foram condicionados para simplesmente aplicar 
o já conhecido de maneira convencional, resultando em profissionais limitados e com formação 
deficiente. 
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A ressignificação das práticas institucionalizadas em sala de aula se daria, na visão de Moran 
(2012), a partir de um estudante ativo e não exclusivamente passivo, e de um professor com perfil 
mais orientador do que transmissor – assim, “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). Sendo assim, a partir de nosso referencial teórico e 
do nosso trabalho de campo, é possível refletir que pequenos movimentos em sala de aula, dispostos 
a romper de certa forma com o engessamento que as práticas institucionalizadas provocam, podem 
resultar na reconfiguração de papéis estabelecidos. Uma das estratégias para promover tal 
transformação se encontra na valorização do repertório - capital cultural - do estudante, 
estabelecendo o diálogo como metodologia de ensino. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mesmo com a pesquisa ainda em andamento, chegamos a considerações de que no campo de 
ensino publicitário existem práticas institucionalizadas, como o tradicional trabalho que traz um 
problema de comunicação de um cliente real para sala de aula, sendo os alunos, geralmente, 
divididos na configuração de agência para resolver tal problema, a partir do briefing passado pelo 
cliente. 

No entanto, esse campo é ainda mais complexo de imaginarmos quando pensamos nas suas 
relações com o capital de cada sujeito. Quando o assunto é capital, o que se pode destacar é o 
capital simbólico do professor que o coloca no nível máximo de hierarquia no imaginário coletivo. 
Infelizmente, raramente discentes são lembrados quando o assunto é capital cultural. 

Os alunos poderiam ser convidados, por meio de estratégias de ensino, a mobilizar o seu 
capital cultural, as referências que trazem da sua rede de relacionamentos e aprendizados e todo 
contado com cultura que já tiveram. Mas os docentes preferem pautar suas aulas em referências do 
mercado, tornando a sala de aula um reflexo e reprodução do mundo do trabalho, o que por sua vez 
legitima o capital simbólico do docente. No habitus docente também foi observado que existe uma 
relação de violência simbólica entre docentes e discentes, marcado pela hierarquia, onde o professor 
é o detentor do conhecimento e o capital cultural do aluno muitas vezes é ignorado; estabelece-se, 
assim, uma relação de forças entre os sujeitos do conhecimento.  

Para Libâneo (2011, p. 321), o professor precisa “utilizar procedimentos de ensino para além 
dos recorrentes nos métodos de investigação da matéria ensinada” e também “estabelecer 
determinados modos de interação social com os estudantes, com implicação de elementos afetivos.” 
Demo (2011, p. 38) complementa esse pensamento alegando que “o professor é da ordem da 
mediação”, ou seja, ele é responsável por ser o mediador do conhecimento, que deve conseguir 
equilibrar a sensibilidade e técnica. 

A partir das discussões que tivemos no âmbito do grupo de pesquisa, partindo dessas 
observações, acreditamos que para despertar a criatividade é preciso dosar o atravessamento do 
mercado no ensino de criação publicitária. Ela pode influenciar, mas a universidade também deve 
servir como um laboratório para refletir os padrões de mercado e criar novas formas de se chegar a 
uma solução. Também deve ser repensada a relação professor-aluno, para movimentar, valorizar e 
legitimar o capital cultural que cada discente possui, pois o repertório é um dos ingredientes para a 
criatividade. Desse modo, quando o professor passar a ser um mediador e ter uma relação 
horizontalizada (MARTÍN-BARBERO, 2014) com os alunos, eles podem se sentir mais 
estimulados a serem protagonistas e a procurar no seu próprio capital cultural elementos que tendem 
a tornar seus projetos mais criativos. 
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O FEMINISMO DE TERCEIRO MUNDO NAS PERSONAGENS VIÚVA PORCINA E 

LULU NA TELENOVELA ROQUE SANTEIRO1 
 

 
Andrade Fabreti2 

 
RESUMO 
  
O sucesso da telenovela Roque Santeiro, da autoria de Dias Gomes e de Aguinaldo Silva, exibida 
pela Rede Globo entre 1985 e 1986, se deu, entre outros aspectos, pela construção alegórica de seu 
enredo, que demonstrou as idiossincrasias do Brasil pós-ditadura militar e, ainda, fazia uma crítica a 
essa mesma ditadura por meio da história do falso mito Roque Santeiro, cuja santificação 
movimenta uma poderosa engrenagem econômica, política e social na fictícia cidade de Asa 
Branca. Porém, por trás do caráter arquetípico de suas personagens, especialmente as femininas, há 
toda uma carnavalização bakhtiniana, tornando as suas personalidades mais complexas do que 
aparentam na superfície. O presente trabalho se propõe a analisar, por meio de duas personagens 
principais da telenovela, a viúva Porcina (Regina Duarte) e Lulu (Cássia Kis Magro) utilizam tal 
complexidade para reverter as visões fixas, a-históricas sobre as mulheres do Terceiro Mundo. 
Visões preconizadas por algumas teorias feministas do Primeiro Mundo, questionadas por 
estudiosas como Brah (1996) e Mohanty (2003).  
 
Palavras-chave: Roque Santeiro; telenovela; feminismo; Terceiro Mundo.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Bem-sucedida do ponto de vista de audiência e crítica, e, ainda, um fenômeno comercial, a 

telenovela Roque Santeiro, escrita por Dias Gomes (1922-1999) e Aguinaldo Silva (1943-), 

enfrentou diversos percalços antes mesmo de sua primeira estreia, que seria em 1975. Os censores 

da ditadura militar interpretaram como crítica ao regime o roteiro da telenovela, inspirada na peça 

teatral O Berço do Herói, também da autoria de Dias Gomes, e cuja montagem nos palcos foi 

igualmente censurada. Unindo comédia, regionalismo e denúncia social, Roque Santeiro, assim 

como o texto dramático que lhe originou, apresenta a construção do mito homônimo fictício em 

uma pequena cidade interiorana e toda a engrenagem econômica, política e social em torno desse 

mito.  

A estreia definitiva da telenovela seria apenas em 1985, quando o país iniciou a 

redemocratização, e o seu desfecho foi ao ar em 1986, após 209 capítulos. Apresentando 

personagens arquetípicas e adotando, muitas vezes, um tom farsesco, Roque Santeiro, segundo 

Paiva (2001), demonstra uma espécie de carnavalização bakhtiniana por misturar, em diferentes 
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níveis, o sofisticado e o popular, o sublime e o grotesco, o misticismo e a sensualidade, produzindo, 

assim, alegorias sobre os valores brasileiros.  

As personagens arquetípicas fazem parte da estilística de Dias Gomes e Aguinaldo Silva 

(as beatas, o prefeito leniente, o coronel corrupto, o comerciante ganancioso, o intelectual, as 

mulheres sensuais, a viúva mandona, a virgem etc.), contudo, ao longo do desenvolvimento do 

enredo de Roque Santeiro, as personagens femininas demonstram as suas características 

carnavalizantes de maneira mais explícita que os seus congêneres masculinos. Ou seja, expressam 

mais facilmente o sincretismo entre o êxtase e a moralidade, o trágico e o cômico, a normalidade e o 

fantástico, a obediência às convenções sociais e a liberação pessoal.  

A presente análise, no entanto, se concentrará sobre duas personagens femininas de Roque 

Santeiro: a já citada viúva Porcina e Lulu, interpretada por Cássia Kis Magro, personagem que é 

esposa do controlador Zé das Medalhas. A proposta é investigar esse corpus sob o olhar das teorias 

feministas de Brah (1996) e Mohanty (2003) acerca do questionamento dos mitos em torno das 

mulheres do Terceiro Mundo como construção de gênero. Pelo viés dos estudos feministas 

ocidentais, e principalmente, europeus, tais mitos inserem as mulheres fora do domínio 

eurocêntrico, e, portanto, à margem do chamado Primeiro Mundo, como dependentes, submissas, 

vitimizadas pelo binômio masculino opressor/feminino oprimido, tanto nas esferas ideológicas, 

religiosas e econômicas, quanto nas sociais, sexuais e políticas.  

As personagens viúva Porcina e Lulu foram selecionadas por serem consideradas 

personagens principais do enredo. Além desse protagonismo, ambas as personagens têm 

personalidades e trajetórias opostas entre si, porém, sob a ótica teórica proposta por Mohanty 

(2003), e também por Davis (2016), Porcina e Lulu parecem deslizar, cada uma à sua maneira, para 

fora das categorias fixas relativas às mulheres do Terceiro Mundo.  
 
2. VIÚVA PORCINA E LULU: MULHERES DE ASA BRANCA E DO TERCEIRO 
MUNDO 
 

Resgatando os conceitos-chave dos movimentos feministas ocidentais nos pós-guerra, Brah 

(1996) questiona a proposta de universalidade de tais conceitos, expressos em slogans como “a 

irmandade é global”. Para a autora, as vertentes teóricas e intelectuais desse feminismo ocidental, 

predominantemente branco e eurocêntrico, desconsiderariam as relações complexas entre raça, 

gênero e classe que moldam as vivências das mulheres que estão à margem das experiências 

eurocêntricas. As mulheres, como sujeitos cuja identidade de gênero é social e historicamente 

construída, devem ter consciência sobre a materialidade de suas experiências tão imbricadas por 

diferentes categorias externas. “O signo ‘mulher’ tem sua própria especificidade constituída dentro 
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e através de configurações historicamente específicas de relações de gênero” (BRAH, 1996, p. 84, 

tradução minha). 

Em relação aos vieses que entrecruzam os discursos de gênero no Brasil, um país ocidental 

classificado como Terceiro Mundo, são evidentes as relações de raça classe e poder, considerando 

as especificidades locais e regionais de um território de dimensões continentais, além do tipo muito 

particular de colonização e da relação que a população estabelece com a própria mestiçagem, afora 

a maneira como o modelo econômico neoliberal foi rapidamente imposto em uma economia 

essencialmente agrária. Todavia, as personagens femininas de Roque Santeiro, por sua vez, 

transitariam em torno das relações sociais e de poder por causa da força econômica gerada pela 

manutenção do mito do falso santo em Asa Branca, cidade cujo enredo demonstra o desejo de seus 

habitantes de, simultaneamente, entrar no chamado progresso neoliberal, mas mantendo tradições 

conservadoras.  

Como mulher constituída pelas condições não somente locais, como também pelas 

condições fornecidas pela classificação de Terceiro Mundo, Porcina, neste aspecto, se encaixa na 

reflexão de Mohanty (2003) acerca da vitimização pela qual as mulheres nesta classificação são 

filtradas segundo as teorias feministas do Primeiro Mundo. Na condição de mulher do Terceiro 

Mundo, amásia de um coronel que sustenta os seus luxos, Porcina poderia, conforme a visão de um 

feminismo que se pretende dominante, se enquadrar na descrição da “mulher média do Terceiro 

Mundo”, fixada nas características de opressão, violência e tradicionalismo. Contudo, como 

descreve Hamburger (2007, p. 165), “Roque Santeiro trouxe a figura paradigmática de Porcina, 

decidida, extravagante e livre no amor”. Em meio ao seu tumultuado relacionamento com 

Sinhozinho Malta, repleto de idas e vindas a cada vez que é contrariada (inclusive no sentido 

financeiro), Porcina se envolve com o ator e galã Roberto Mathias (Fábio Júnior), intérprete do 

falso santo na cinebiografia sobre Roque Santeiro. Ao retornar para Asa Branca, o pseudo mito se 

esconde na propriedade de Porcina e os dois mantêm um relacionamento amoroso.  

Em sua extravagância coronelista, a personagem corresponde a um ideal pouco associado às 

mulheres fora dos padrões etnocêntricos, pois ela transita em meio a significantes associados ao 

masculino, como a liberdade amorosa e a autoridade econômica e social, apesar desta última 

perpetuar certa opressão sobre outras mulheres. No entanto, essa característica dividida entre a 

liberdade e a relação de poder é o que torna Porcina uma personagem tão polifônica, e, ao mesmo 

tempo, contrária à rigidez das leituras feministas do Primeiro Mundo. Como personagem 

entrecruzada pelos vieses históricos e ideológicos, mesmo que no âmbito ficcional, Porcina 

representa, de certa forma, uma subjetividade própria, por mais paradoxal que isto possa parecer. 

Ou seja, ela se caracteriza como sujeito que carrega idiossincrasias, mas, ao mesmo tempo, exerce 
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as relações de poder e de gênero e se relaciona com elas, sem estabelecer uma relação passiva ou 

homogênea, tal qual interpretam algumas das teorias feministas do Primeiro Mundo.  

A personagem Lulu, por sua vez, está, aparentemente, na esfera discursiva e social oposta a 

de Porcina. Diferente da viúva, Lulu é restringida ao papel de mãe, dona de casa e esposa, não 

apenas por causa dos ciúmes do marido, mas pela aura próxima do sagrado que lhe é atribuída por 

ter testemunhado a primeira aparição de Roque Santeiro como mito. Também marcada como 

mulher do Terceiro Mundo, a personagem parece reproduzir as imagens fixas, a-históricas, 

atribuídas ao feminismo não eurocêntrico.  

Lulu, por sua vez, se divide entre a casa e a igreja, e nas raras vezes em que acompanha o 

marido, é silenciada. São nestas raras incursões que a personagem reconhece o verdadeiro Roque 

Santeiro, porém, pouco se manifesta acerca do assunto. A sua mudança ocorre por meio das 

relações extraconjugais com o galã Roberto Mathias (Fábio Júnior) e o forasteiro Ronaldo César 

(Othon Bastos). Todavia, estas aventuras não lhe satisfazem, e Lulu sai de casa deixando apenas 

uma carta para o marido. A sua última cena no enredo é o seu desembarque de um ônibus, sozinha, 

em alguma grande cidade. Zé das Medalhas, deprimido, morre, literalmente, afogado pelas 

medalhinhas de sua fábrica, após deixar o maquinário ligado incessantemente.  

Lulu, no interior das práticas cristãs, tem a sua identidade apagada, se subscrevendo somente 

como mãe e esposa, na vivência de uma espécie de cristianismo essencialista, mas que, por sua vez, 

não se desagrega da atividade econômica. Não apenas por causa da profissão do marido. É 

justamente o ofício dele que mantém, duplamente, Lulu encerrada na vida doméstica e conserva a 

estabilidade de Asa Branca. Como mulher do Terceiro Mundo, por um lado, a personagem 

corresponde à visão colonizadora de tradicionalismo e apego à religiosidade. Contudo, Lulu a 

subverte quando se aventura fora do casamento e, especialmente, quando abandona tais 

relacionamentos e forja a própria subjetividade sem a aprovação masculina, tanto do marido quanto 

dos amantes.  

 
3. CONCLUSÃO 
 

Lulu, assim como Porcina, desliza para fora do significante “mulher média do Terceiro 

Mundo” e tem a sua identidade forjada pelas relações plurais de gênero, classe, poder, ideologia, 

percursos históricos e sociais. A personagem está submetida às forças locais, no sentido macro e 

micro. Macro porque abrange os aspectos particulares de um país ocidental, mas de Terceiro 

Mundo, que, por sua vez, se encontra em uma situação paradoxal: a sua economia foi jogada à força 

no desenvolvimento neoliberal do Primeiro Mundo, região que exercia (e ainda exerce) influência 

sobre o Primeiro Mundo, principalmente no jogo econômico. Simultaneamente a esta adaptação 
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capitalista, o Brasil ainda se vê às voltas com os resquícios de sua economia agrária e sua rápida 

urbanização, mudanças cujo ímpeto não deixou o país resolver a própria identidade e as questões de 

raça, classe, gênero, poder e colonização.  

As complexas relações que envolvem essas mulheres de Terceiro Mundo, mesmo que na 

ficção, de acordo com as visões de Brah (1996) e Mohanty (2003), são planificadas quando migram 

para o olhar do Primeiro Mundo. O padrão ocidental, branco e eurocêntrico influenciou alguns 

estudos feministas desta região, colocando, discursiva e imageticamente, as mulheres à margem do 

desenvolvimento neoliberal em categorias fixas de vitimização, pobreza, violência, falta de 

educação formal, tradicionalismo, religiosidade, repressão sexual e dependência. Tal fixação de 

conceitos engendram as mulheres do Terceiro Mundo em grupos homogêneos, despidos de 

subjetividade, ação política e poder de decisão. No contexto da telenovela Roque Santeiro, duas de 

suas personagens principais, Porcina e Lulu, colocadas em lados opostos do enredo por causa das 

relações de poder, se aproximam quando questionam as relações uniformizantes de dependência e 

de ideologia religiosa. Não somente relações ditadas pelas personagens masculinas, mas também, 

pelas demais personagens femininas.  
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ESCRITA COMO MECANISMO DE PODER NA REDE SOCIAL FACEBOOK1 

 
Jessica Bianchi Leite2 

 
RESUMO 
  
O presente artigo tem como objetivo analisar a escrita como mecanismo de poder na rede social Facebook 
sob o viés da análise do discurso, apoiando-se na teoria de Michel Foucault sobre relações de poder. A 
escrita, sobretudo na comunicação em meio digital, é um mecanismo de poder: no mundo virtual temos a 
repetição do mundo real, aplicando-se a ele todas as regras de contexto de fala. Na rede social Facebook isso 
se faz presente: o controle exercido pela rede social sobre a comunicação escrita de seus usuários permite 
uma análise sobre as condições de produção. O desenvolvimento da escrita como mecanismo de poder, 
escrita na comunicação em meio digital e justificativa em relação à escolha da rede social serão abordados a 
fim de aprimorar a análise de aspectos que exemplifiquem a relação de poder entre a rede social e seus 
usuários.  
 
Palavras-chave: escrita; discurso; poder; comunicação digital; rede social 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 Partindo do princípio de que a técnica da escrita, desde a invenção da prensa por 

Gutenberg, manifestou-se como mecanismo de poder devido a sua inacessibilidade a primeira 

instância: apenas escribas, pessoas inseridas em classes sociais elevadas apoderavam-se dos 

instrumentos de reprodução e sujeitos alfabetizados tinham acesso a este mecanismo, e até certo 

ponto pode-se afirmar que possuíam domínio da técnica. 

A escrita como técnica, contemplada em ensaios de Walter Benjamin (1936) e também, 

contemporaneamente, por Auroux (2014), torna-se um mecanismo de poder na medida em que 

manifesta controle na comunicação, quando está nas mãos de determinadas classes sociais, 

determinadas instituições, aparelhos ideológicos e repressores do Estado. 

Sob a perspectiva da análise do discurso, há a impressão de que linguagem e discurso são 

fenômenos distantes de relações de poder (Viana, 2009), o que não é verdade: linguagem e poder 

estão presentes no cotidiano mesmo que não se perceba. A linguagem tem caráter social; a escrita é 

uma representação técnica da linguagem, portanto, nessa se inserem as relações de poder instituídas 

nas classes sociais.  

Althusser (1988), na obra “Aparelhos ideológicos de Estado”, cita Marx em seu capítulo 

“Infraestrutura e superestrutura”, onde a estrutura em uma sociedade é constituída por níveis ou 

instâncias, articuladas por uma determinação específica; a infraestrutura como sendo a unidade das 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Mestranda em Estudos de Linguagens, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e-mail: 
jb.letras@gmail.com 
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forças produtivas e das relações de produção; e a superestrutura que comporta dois níves: o 

jurídico-político (no caso o Estado) e a ideolologia presente (as diferentes ideologias que compõem 

a sociedade, como por exemplo: a religiosa, a moral, jurídica, política, etc). A base, segundo 

Althusser, e infraestrutura, onde está apoiada a superestrutura. O Estado, portanto, determina como 

ocorrerá o andamento das ideologias morais, religiosas, jurídicas, políticas, etc que permeiam a 

sociedade. Diante desta metáfora do “edifício” (p.26) de infraestrutura e superestrutura proposto por 

Althusser, compreendemos a ordem de relação de poder diante das instituições. Mesmo diante deste 

aspecto, há uma autonomia relativa no “andar” das superestruturas, como uma ação retorno em 

relação às infraestruturas. É sob esta afirmação que é possível de se tecer os meios pelos quais as 

superestruturas são modificadas. O Estado, sendo aparelho repressivo, assegura sua dominação em 

relação às classes inferiores. Dentro do aparelho repressivo estatal estão as instituições repressoras: 

a prática jurídica, a polícia, as prisões, o exército, por exemplo. Além dos aparelhos repressivos de 

Estado temos também os aparelhos ideológicos de Estado atuando como controladores da 

sociedade. Trata-se de um conjunto de ideologias de determinados grupos, como o religioso, o 

sistema escolar, a família, o sistema jurídico, a política, os sindicatos, a imprensa, a cultura. 

Definidas as instituições e ideologias que controlam a disseminação do que deve ser dito ou não 

dito na sociedade, compreende-se que, uma vez definida a existência de um aparelho repressivo, a 

pluralidade de ideologias existentes será uma consequência, longe de ser algo positivo. 

Em “Ditos e escritos” (1978), Foucault diz que o poder não é o sentido do discurso, porém, 

uma série de elementos que compõem os discursos operam em torno poder. O discurso está ligado a 

diversos componentes, sendo os mecanismos de poder um deles. Considerando o discurso uma série 

de acontecimentos, o interessante é saber que alguém disse algo em determinado momento (dentro 

das condições de produção dos acontecimentos, de acordo com o tempo e espaço onde determinado 

discurso foi proferido) e que estes discursos afetam os mecanismos de poder existentes naquela 

condição de produção. Se o discurso pertence às relações de poder, este nos dirá quais 

acontecimentos pertencem a determinados sistemas, a determinadas instituições. O poder é operante 

em diversos lugares (FOUCAULT, 1978), como na família, na relação entre homens e mulheres, 

etc. Todas essas relações são políticas. A mudança na sociedade, de acordo com Foucault, só 

ocorrerá mediante a mudança destas relações.   

Em Foucault (1996), observamos aspectos peculiares do discurso falado que podemos 

aplicar à técnica da escrita. Em “A ordem do discurso”, Foucault diz que falar não é simplesmente 

usar a palavra como meio, pois este ato engloba mais que isso. A liberdade limitada da fala impede 

que as pessoas falem em espaços em que há total liberdade para isso: as condições de produção, os 

contextos e as relações de poder que ocorrem podem permitir ou não determinados discursos. 
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Portanto, a técnica da escrita nos aproxima da reflexão a respeito de como se dá essa relação de 

poder na contemporaneidade (na comunicação em meio digital, por exemplo). 

Foucault cita as instituições como detentoras do poder, como se dissessem: “se lhe ocorre ter 

algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém” (p.7). Temos uma falsa ideia de posse sobre a 

palavra. Isso significa que estamos sujeitos aos discursos das instituições. Quais são elas? Aquelas 

“engessadas” em nossa sociedade, como os aparelhos ideológicos e repressores do Estado. Os 

aparelhos repressores do Estado, como as prisões, as escolas, família; nos regulam o que falar e 

quando falar. Mesmo que as condições de produção e os contextos de fala se alterem (conforme o 

tempo e espaço em que se fala) haverá palavras proibidas, um discurso controlado. 

A produção do discurso na sociedade, segundo Foucault, é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade. Diz o autor que dentro desta sociedade se encontram o que chamamos de 

processos de exclusão e interdição: quando sabemos que não nos é permitido dizer tudo devido a 

determinadas situações. O que controla, então, essas interdições? Segundo a teoria, são as questões 

de desejo e poder. 

 
2. RELAÇÕES DE PODER NA ESCRITA 

 

 Gnerre (1991) em “Linguagem, escrita e poder”, nos mostra que a escrita já possuía 

uma relação de poder desde a questão da alfabetização, já permeada por instituições governamentais 

de países em desenvolvimento, antes vista como uma modernização, mas que na verdade foi 

utilizada por necessidade da industrialização. A alfabetização ocorreu para que houvesse a expansão 

do poder do Estado. A escrita foi um bem certamente desejável, como coloca Gnerre (1991). 

As dúvidas e crenças sobre a escrita abordadas por Gnerre nos levam a pensar que esta 

técnica possui um caráter não tão confiável quanto a fala, que ocorre na presença de uma pessoa, até 

então. Hoje sabemos que é possível conversar face a face por outros meios digitais 

(videoconferência, por exemplo). Mesmo assim, o caráter confiável está presente na fala, 

diferentemente da escrita. Gnerre diz que isso se deve ao valor da informação que a escrita carrega 

nas atuações comunicativas: “como algo incompleto, parcial, pouco confiável, falsificável” (1991, 

p.52).  

De fato, ao ampliarmos essa relação para o meio digital, entendemos que mesmo neste 

contexto a escrita pode ainda conter este caráter de desconfiança, tanto porque ela não permite total 
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entendimento das intenções que há na fala (ironia, por exemplo), há a opção de edição antes de 

enviar, deletar, alterar o que foi escrito. Portanto, a confiabilidade da fala face a face ainda persiste. 

Ainda sobre poder na escrita, é possível observar que Gneree cita que sociedades com 

escrita evitam que o indivíduo se inteire culturalmente, como a seguir: 

 
As sociedades com escrita, simplesmente porque não dispõem de sistema de eliminação, 
nem de uma amnésia estrutural, evitam que o indivíduo participe plenamente do total da 
tradição cultural, ao passo que isso é possível nas sociedades ágrafas. (GOODY e WATT, 
1963, 1968:32 apud GNEREE, p.73). 

 
 Esta ideia de que a escrita predispõe a uma não participação cultural em relação a 

quem não a domina (podemos trazer para a contemporaneidade a respeito do acesso a suportes 

tecnológicos) é expressa por casos em que sociedades que predispõem da escrita não participam da 

mesma forma culturalmente na sociedade. Contudo, o autor ressalva que não há como determinar 

sociedades com escrita, uma vez que, mesmo sem a devida instrução, um grupo chamado Hanunóo, 

nas Filipinas, aprenderam um silabário de origem indiana. Embora não houve registros disso, 

devemos tomar certo cuidado ao manter essas generalizações. Trata-se, como bem coloca Gnerre, 

de uma consequência cultural da escrita: se tomarmos como exemplo indivíduos inseridos em 

contextos formais, exigentes da escrita e de práticas de letramento autônomas, entende-se que suas 

práticas culturais e sua apropriação social não será a mesma do que a dos indivíduos não 

alfabetizados ou semi-alfabetizados, não inseridos em contextos formais, apropriados do letramento 

ideológico. 

Escritos em pedras, em metais, etc segundo Goody e Watt (1963) parecem ter ocorrido para 

fugir da possível “amnésia” social. Os registros ocorridos em determinadas sociedades pareciam 

tratar-se de uma tentativa da tradição escrita de resgatar o que aconteceu.  

 
Goody e Watt levantaram a hipótese de que os gregos, em consequência do uso de uma 
escrita completamente alfabética, cumpriram um passo decisivo na direção de um 
desenvolvimento cognitivo. Quando trabalhamos sobre a comparação simplificada de 
sociedades contemporâneas sem escrita com “sociedades” que usam um sistema de escrita, 
tratadas como uma totalidade, somos levados necessariamente a construir uma hipótese 
histórica sobre os primeiros tempos da escrita no mundo mediterrâneo. (GENERRE, 1991, 
75-76) 

 
3. MECANISMOS DE PODER NA ESCRITA EM MEIO DIGITAL 
 

 A comunicação em meio digital é caracterizada por uma variedade de práticas 

linguísticas, podendo ser analisadas a partir do pensamento de que a comunicação em meio virtual 

está atrelada ao desenvolvimento da escrita. Escreve-se hoje em contextos em que não escrevíamos 

anteriormente devido a evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação, permitindo 
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novas alternativas de exposição do que falamos (neste caso, escrevemos) em novos espaços em que 

há determinadas regras de expressão. Dentro do contexto digital existem também relações de poder, 

como bem explica Foucault em “A ordem do discurso” (1996) sobre os sistemas de controles 

internos. Esse sistema de controle interno é trabalhado sob a perspectiva da psicopolítica digital, e 

no meio digital aplicam-se as mesmas regras de controle e poder que se aplicam à fala. Dentro da 

esfera digital, o poder intervém nos processos psicológicos inconscientes. Noções de palavras são 

renovadas: há na sociedade coisas que são ditas apenas uma vez que perduram, como cita Foucault 

ao resgatar o papel da memória discursiva. Há tipos de discursos que são ditos, como ele bem 

colocou, que permanecem ditos (como os discursos jurídicos, religiosos, etc); no meio digital a 

escrita altera as percepções de memória, embora não sob a mesma perspectiva discursiva, mas 

considerando o fato de que os usuários se expressam por meio da escrita, há condições de produção, 

efeitos de sentido e determinados contextos em que haverá controle sobre essas expressões: este 

controle é exercido por meio de uma esfera psicopolítica digital.  

Exemplificando as relações de poder da escrita em meio digital, podemos destacar a rede 

social Facebook. Dentro desta esfera digital, os usuários estão inseridos em uma relação 

inconsciente de controle interno, onde, mesmo que podendo recusar os termos de segurança e 

privacidade, para serem inseridos neste espaço e poder se expressar (por meio da escrita em meio 

digital) devem aceitar termos impostos por relações de poder. Diferentemente do biopoder proposto 

por Foucault, em que pensamos as ações que desejamos fazer, mas não podemos (por conta de 

aparelhos repressores), na esfera digital o controle ocorre por conta das condições de produção 

promovidas dentro da rede social: um exemplo disso é a impossibilidade de gravação de vozes 

mediante postagem em rede social. Neste aspecto a escrita é vista como mecanismo de poder, pois 

só estará inserida (como explicitado na introdução), àqueles usuários que tiverem acesso a ela 

mediante diversos fatores, como alfabetização, exposição à leitura e escrita, acesso aos suportes que 

promovem acessibilidade à rede social, o computador pessoal, por exemplo. 

 
4. JUSTIFICANDO O USO DA REDE SOCIAL 

 
 A rede social Facebook é acessada por cerca de 45% da população brasileira 

(equivalente a 92 milhões de pessoas, em pesquisa realizada em 2014)3, o que permite, dentro das 

condições de engajamento que ela proporciona, afirmar que a comunicação em meio digital é o 

principal objetivo de quem interage nelas, seja mediante conversas em chat e/ou postagens. Mesmo 

                                                 
3 Fonte: <https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-
menos-uma-vez-ao-mes> acesso em jul/2017. 
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que uma postagem contenha fotos ou vídeos, o uso da técnica da escrita tomou nova proporção: ela 

se faz necessária nos engajamentos desta rede social. 

Redes sociais estão inseridas no meio virtual, e isto nos dá a falsa impressão de que as 

“regras” que se aplicam ao mundo real não se aplicam no mundo virtual.   Rüdiger (2008) afirma 

que o mundo virtual não pode ser visto separadamente do mundo real, pois o virtual veicula a 

exploração econômica, a violência étnica, a manipulação política, a bestialidade humana e outros 

problemas a mais que já conhecemos no mundo real, ou seja: não há diferença e estes não devem 

ser paralelos, mas imbricados. Portanto, ao considerar as relações de poder na conduta dos usuários 

na rede social em questão e a conduta dos indivíduos no mundo real, entende-se que o controle com 

o que se diz no mundo real também se aplica ao mundo virtual.  

Castells (2003) explica as tecnologias de controle, emergentes dos interesses de comércio e 

do governo. Essas tecnologias têm dois pressupostos básicos: conhecimento assimétrico dos 

códigos na rede e a capacidade de definir um espaço específico de comunicação suscetível de 

controle. Elas podem ser de identificação, vigilância e investigação. As tecnologias de identificação 

são, basicamente, marcadores digitais inseridos por websites para que estes tenham controle de 

todos os movimentos online e que sejam registrados. Já as tecnologias de vigilância são diferentes, 

apesar de se basearem nas tecnologias de identificação. Elas interceptam mensagens, rastreiam a 

comunicação a partir da localização e monitoram atividades o tempo todo. As tecnologias de 

investigação referem-se à construção de banco de dados: utilizam a vigilância e identificação para 

construi-los. Uma vez coletados, podem ser utilizados de acordo com o objetivo do poder legal. 

Diante disso, com as tecnologias de controle explicitadas, as noções de privacidades tornam-

se falácias. Havendo grupos fora das instituições repressoras de Estado que detenham o 

conhecimento para burlar as tecnologias de controle, teremos uma nova relação de poder, esta que 

não é imposta pelo governo, como foi planejado no início da disseminação da internet. Este controle 

e vigilância agora é exercido por uma parte da sociedade que conhece os mecanismos destas 

tecnologias. Estando claro que não há privacidade, todos os usuários, detentores de conhecimento 

suficientes para a comunicação em meio digital (a escrita, obviamente) estão entre a manipulação 

das instituições repressoras e os grupos que conhecem como as tecnologias de controle funcionam. 

É um grande exemplo de poder relacionado ao conhecimento: o conhecimento permite 

manipulação. 

 
5. ANÁLISE 
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 Como objeto para análise neste artigo, considera-se o controle que ocorre em meio 

virtual por conta das condições de produção presentes na rede social Facebook. A política de 

privacidade da rede social determina, sob o argumento de proteção aos direitos humanos, que o 

usuário concorde em não postar nenhum conteúdo que infrinja ou viole os direitos humanos ou a 

lei. Também afirmam, nos termos de serviço, que podem remover qualquer conteúdo e informação 

que acreditarem ir contra as políticas da rede social. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 01 – TERMOS DE USO 

FONTE: FACEBOOK 
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FIGURA 01 – TERMOS DE USO 

FONTE: FACEBOOK 

 

 
Este último tópico, subtende-se que a rede social possui determinada responsabilidade 

mediante as postagens de seus usuários. O controle que parece ocorrer aqui, de modo intuitivo, 

julga-se de amostragem; portanto, mesmo que a postagem não infrinja os direitos humanos, a rede 

social detém o poder de excluir para manter certo “controle” do que os usuários tornam público. A 

escrita entra aqui como a técnica disseminadora do poder de articulação destes termos dentro da 

rede social em questão.  

Tomando como exemplo a postagem sobre um ciberataque a uma empresa, fomentado por 

uma polêmica, percebemos o controle “virtual” diante a situação. 

Em fevereiro deste ano, hackers atacaram a empresa Alezzia, que havia contratado 

recentemente um funcionário que possuía condutas machistas em seu perfil na rede social 

Facebook, tendo sido demitido de uma outra empresa por estes motivos. A empresa Alezzia publica 

uma postagem sobre a contratação do estagiário, defendendo-o, conforme abaixo: 
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FIGURA 02 – POSTAGEM DA EMPRESA ALEZZIA 

FONTE: FACEBOOK 
 

Nos trechos “tirando a palavra 'aborteira', achamos que foi dentro dos limites das zoeiras 

normais”; “a punição dele para nós foi desproporcional”; “pede para o rapaz entrar em contato 

conosco (...)” revelam que a empresa compactua com a conduta do funcionário, alegando ser apenas 

opinião algo que expressa uma atitude desvinculada dos termos em que ela é divulgada (no caso, a 

rede social Facebook) e, não obstante o controle que a rede social exerce sobre o que seus usuários 

compartilham, os usuários que interagem na rede acabam por aprovar ou desaprovar determinadas 

postagens. Uma hipótese seria dizer que a referente amostragem com a qual a rede social trabalha se 

pauta na aprovação ou desaprovação de seus usuários.  

Diante da cena acima descrita, o grupo de hackers Anonymous ataca a empresa Alezzia, sob 

a hipótese da principal razão ser a polêmica da contratação de Gabriel Vaz pela empresa Alezzia. Na 

seguinte postagem, divulgada por integrantes do grupo Anonymous: “Em toda a história da 

Anonymous, fortes personalidades femininas foram motor de nossas ações, nos ajudando a ser 

viscerais quando era preciso e nosso “lado homem” tentava racionalizar e domar. Que pena que 

existam homens que se sentem tão inseguros com suas próprias masculinidades, tão incomodados 

com a existência de mulheres nos mesmos espaços que eles, que dedicam tempo precioso da própria 

vida pra tentar diminuí-las constantemente em vez de, por exemplo, trabalhar corretamente”, 

evidencia-se o fato de desaprovação às postagens de Gabriel Vaz e da empresa Alezzia. Mediante 

ameaça de obter dados bancários de cerca de 10 mil clientes, o grupo de hackers tirou o site da 

empresa fora do ar com as seguintes manifestações:  

 

“Em toda a história da Anonymous, fortes personalidades femininas foram motor de nossas 

ações, nos ajudando a ser viscerais quando era preciso e nosso “lado homem” tentava racionalizar 

e domar. Que pena que existam homens que se sentem tão inseguros com suas próprias 

masculinidades, tão incomodados com a existência de mulheres nos mesmos espaços que eles, que 

dedicam tempo precioso da própria vida pra tentar diminuí-las constantemente em vez de, por 

exemplo, trabalhar corretamente”, escreveram os integrantes do grupo Anonymous Brasil, para 

justificar a operação chamada por eles mesmos de #OpMulheresLivres4 

 

                                                 
4 Fonte: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/anonymous-hackeam-site-da-alezzia-apos-polemica> Acesso em 
jul/2017. 
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postagens. Uma hipótese seria dizer que a referente amostragem com a qual a rede social trabalha se 
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a hipótese da principal razão ser a polêmica da contratação de Gabriel Vaz pela empresa Alezzia. Na 

seguinte postagem, divulgada por integrantes do grupo Anonymous: “Em toda a história da 

Anonymous, fortes personalidades femininas foram motor de nossas ações, nos ajudando a ser 

viscerais quando era preciso e nosso “lado homem” tentava racionalizar e domar. Que pena que 

existam homens que se sentem tão inseguros com suas próprias masculinidades, tão incomodados 

com a existência de mulheres nos mesmos espaços que eles, que dedicam tempo precioso da própria 

vida pra tentar diminuí-las constantemente em vez de, por exemplo, trabalhar corretamente”, 

evidencia-se o fato de desaprovação às postagens de Gabriel Vaz e da empresa Alezzia. Mediante 

ameaça de obter dados bancários de cerca de 10 mil clientes, o grupo de hackers tirou o site da 

empresa fora do ar com as seguintes manifestações:  

 

“Em toda a história da Anonymous, fortes personalidades femininas foram motor de nossas 

ações, nos ajudando a ser viscerais quando era preciso e nosso “lado homem” tentava racionalizar 

e domar. Que pena que existam homens que se sentem tão inseguros com suas próprias 

masculinidades, tão incomodados com a existência de mulheres nos mesmos espaços que eles, que 

dedicam tempo precioso da própria vida pra tentar diminuí-las constantemente em vez de, por 

exemplo, trabalhar corretamente”, escreveram os integrantes do grupo Anonymous Brasil, para 

justificar a operação chamada por eles mesmos de #OpMulheresLivres4 

 

                                                 
4 Fonte: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/anonymous-hackeam-site-da-alezzia-apos-polemica> Acesso em 
jul/2017. 

 

Nos trechos “fortes personalidades femininas foram motor de nossas ações”, “que pena que 

existam homens que se sentem tão inseguros com suas próprias masculinidades”, “(…) que dedicam 

tempo precioso da própria vida para tentar diminuí-las” mora a desaprovação que migra para uma 

relação de poder: a insatisfação pode ter ocorrido em diversos usuários, porém, quando ocorre em 

um grupo detentor de poder sobre determinadas instituições (governo, empresas privadas, por 

exemplo) o controle sobre o que determinada pessoa escreve na rede social é constante: esta 

vigilância não é a mesma realizada pelos aparelhos repressores do Estado, mas sim uma vigilância à 

distância, um controle realizado mediante observação de manifestações de “opiniões” que divergem 

desses grupos detentores de poder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03 – MANIFESTAÇÃO DO GRUPO ANONYMOUS 
FONTE: SITE DA EMPRESA ALEZZIA 

 
Diante desta situação recortada, pode-se afirmar que na era da cibercultura temos, além dos 

aparelhos repressores de Estado, grupos que controlam e vigiam, além de punir, as condutas no 

mundo virtual. Portanto, como já destacado anteriormente, o psicopoder que ocorre no mundo real 

também ocorre no mundo virtual, e sua observação é constante. No mundo virtual, a técnica da 

escrita tomou o espaço de mediadora de poder, segundo Gnerre (1987), a linguagem não é usada 

somente para veicular informação (...) comunica também a posição que o falante ocupa de fato  na 

sociedade em que vive. As pessoas falam ou para serem ouvidas, para serem respeitadas e/ou 
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exercer influência em determinados ambientes, permitindo que pensamentos sejam divulgados em 

uma velocidade e alcance inestimáveis, contribuindo para o surgimento de controles internos (no 

caso a rede social Facebook) e externos (grupos de hackers, por exemplo) ditando o que pode ser 

dito e não dito, como no mundo real. 

“O poder da palavra é o poder de mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e 

concentrá-la num ato linguístico” (Bourdieu, 1977) e, diante desta afirmação, fica evidente a relação 

de poder explícita entre a empresa Alezzia e o grupo de hackers Anonymous: a autoridade que a 

empresa tinha projetado ao ato linguístico permitiu a manifestação, também dada pelo acúmulo, 

neste caso, de influência do grupo mediante este ato linguístico. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Inicialmente, a inacessibilidade da escrita no início da invenção da prensa, nos apresenta a 

ideia principal da escrita como mecanismo de poder por ter estado (e ainda está, de certa forma) nas 

mãos de poucos. A escrita, sendo uma técnica, ela manifesta-se como controle na comunicação, pois 

determinadas classes sociais a detém como conhecimento para comunicar-se.  

Sob o viés discursivo, aparentemente pensamos que linguagem e discurso estão distantes: 

mas estão ligadas ao poder e presentes em nosso cotidiano mesmo que não se perceba. No mundo 

real temos as instituições detentoras do controle e poder, destacadas por Althusser (1988) como os 

aparelhos repressores do Estado. Além das instituições determinantes do que dizer e não dizer, 

como e quando dizer, temos os aparelhos ideológicos de Estado que estão presentes no cotidiano, 

impondo ideologias: a família, a escola, a política, etc.  

Foucault (1996), ao explicar que o discurso está ligado a diversos componentes, diz que o 

mecanismo de poder é um deles. O discurso é articulado mediante este mecanismo. Falar, segundo 

Foucault, não é simplesmente usar a palavra como meio. Levando esta reflexão para a 

comunicação, a técnica da escrita nos aproxima da reflexão a respeito de como se dá essa relação na 

contemporaneidade. A comunicação no mundo virtual, com o desenvolvimento da escrita, permite 

uma nova concepção das instituições. 

As relações de poder na escrita já se manifestavam desde o início da tentativa de 

alfabetização das sociedades. Gnerre (1991) explica que a questão da alfabetização não era uma 

questão de modernização, mas sim um interesse do governo em capacitar os indivíduos para o 

desenvolvimento industrial. Tomando a escrita como técnica, o autor diz que na comunicação ela 

não pode ser vista como tão confiável quanto a fala; uma vez que, na fala, os interactantes estão 

frente a frente, e não há como alterar o que se fala, diferentemente da escrita. Essa ampliação para o 

mundo virtual é ainda mais problemática se levar em consideração as facilidades de excluir 
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frente a frente, e não há como alterar o que se fala, diferentemente da escrita. Essa ampliação para o 

mundo virtual é ainda mais problemática se levar em consideração as facilidades de excluir 

 

comentários, alterar mensagens, etc. Ainda sobre as relações de poder, Gnerre destaca as relações 

intrínsecas em sociedades que desenvolveram a escrita alfabética em relação as que não: a 

participação social parece ser bem mais evidente nas sociedades que não desenvolveram a escrita 

alfabética. É como se as sociedades que desenvolveram a escrita se tornassem mais antissociais. É 

claro, contudo, que não se pode excluir o fato da amnésia social, colocada por Gnerre, que as 

sociedades que não desenvolveram a escrita alfabética adquiriram seu próprio meio de comunicação 

para registros, apenas como gravação das memórias. Desde esse momento, compreende-se que 

grupos sociais controlam a escrita. 

Escreve-se hoje em contextos que não escrevíamos anteriormente: na comunicação em meio 

digital observa-se que os contextos presentes não são os mesmos do mundo real, embora as relações 

de poder sejam as mesmas. Há uma grande variedade de práticas linguísticas e a facilidade de 

comunicação e disseminação de informação e opinião é imensurável.  

Dentro deste universo temos a rede social Facebook, que é um grande exemplo de alcance 

de mensagens, textos e comentários de usuários, que adquirem aprovação e reprovação de leitores 

também usuários. O que ocorre nesse mundo virtual, mediante a comunicação escrita, é o que 

ocorre no mundo real: exploração econômica, violência étnica, manipulação política, bestialidade 

humana, como bem colocou Rudiger (2008). 

Segundo Castells (2003), as tecnologias de controle permitem o acesso a tudo que se 

publica, incluindo redes sociais: elas servem para atender interesses do comércio e do governo. 

Diante da ausência de privacidade, há o controle e vigilância de quem detém conhecimento: grupos 

de pessoas que entendem como as tecnologias de controle funcionam controlarão o que pode ser 

dito ou não dito, não apenas o governo. 

A análise do corpus proposto permite uma reflexão sobre o que pode ser dito e não dito em 

uma rede social. Entende-se que há uma vigilância de grupos detentores de conhecimento das 

tecnologias de controle. Mediante o poder de alcance que possui a rede social Facebook (podemos 

atribuir isso aos interesses do comércio, e, porque não, do governo), há um incômodo baseado em 

ideologias de determinados grupos (o grupo dos hackers, citado na matéria) que provoca a restrição 

do que se pode ou não dizer. A escrita está envolvida neste aspecto não só como a técnica para a 

disseminação de opiniões, mas também é ela que articula o alcance destas postagens por meio de 

hashtags que indexam estes conteúdos (como por exemplo a hashtag utilizada pelo grupo 

Anonymous). As opiniões são aprovadas ou desaprovadas através dessa vigilância. 
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RESUMO 
  
A associação entre favela e violência divulgada nos noticiários cotidianos e também pelo Estado constrói um 
sentimento coletivo de medo e insegurança, sentimentos que influenciam a percepção e o comportamento dos 
indivíduos em relação ao espaço onde vivem e seus vínculos interpessoais. A construção do estigma da favela 
atua tanto fora das favelas, ditando as políticas e prioridades do governo, construindo a partir do medo uma 
relevância política e cultural estrondosa para as ações de segurança pública. Quanto para os moradores da 
favela, o estigma age como condutor da subjetividade de seus moradores. 
Neste artigo, refletimos sobre como a grande mídia constrói um espaço estigmatizado da favela, como o 
imaginário coletivo da cidade de Curitiba é influenciado por esses estigmas e sobre como os movimentos de 
comunicação popular, mídia alternativa interagem com essas representações tão distintas. As estratégias e 
formação da subjetividade local e a maneira como a sociedade concebe relação com a favela, são discutidas a 
partir do referencial teórico e da pesquisa. A partir de revisão bibliográfica este artigo considera que estrutura 
do discurso jornalístico interfere na maneira pela qual a sociedade concebe o seu papel frente às favelas.  
 
 
Palavras-chave: Jornalismo; Favela; Estigma; Imaginário- Social. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Há várias formas de pensar a cidade, porque há muitas formas de vivê-la, de sentir, interpretar, 
representar, de conviver com seus espaços, regras e habitantes. Porém, mesmo com a possibilidade 
plural de vivências no espaço urbano, há classificações delimitantes para a realização e 
aproveitamento de cada lugar. São elas: categorias sociais, classificação espacial e controle social. 
São esses tipos de classificações que procuram não só descrever a cidade, mas construir e impor um 
mundo (social) por meio da visão regulada pelo princípio da separação entre o “socialmente correto” 
e o “socialmente errado” (BERTOLLATO,2008). E são esses princípios que levam a formação dos 
estigmas que compõem o imaginário social e formam suas representações. E se há um espaço social 
na cidade e no imaginário coletivo da população que não vive nos subúrbios urbanos, onde se 
concentram todas as formas de discriminação negativa, esse lugar é a favela. Ainda segundo a autora, 
são a partir destas representações negativas da favela que esta população começa a exigir mecanismo 
de repressão policial, intervenção judicial, principalmente por políticas voltadas às populações 
estigmatizadas e excluída e assim exercer um controle social. 
 Bertollato 2009, afirma que a idéia das classes “perigosas” funciona na sociedade mais como 
um mecanismo de estigmatização de uma determinada categoria social. O combate legal da pobreza, 
expresso na preferência pública por políticas repressivas e não integradoras, dá origem ao que os 
sociólogos chamariam de uma “sociodinâmica da estigmatização. ” 
 Para entender “sociodinâmica da estigmatização,” é preciso compreender o conceito de 
controle social, a partir de um ponto de vista sociológico, Gurvithc, 1965 apud in Bertollato, 2008, 
define controle social como:  

[...] é um conjunto de modelos culturais, símbolos sociais, significados espirituais 
coletivos, valores, idéias e ideais, assim como também as ações e os processos 
diretamente relacionados com eles, mediante os quais toda a sociedade, todo grupo 
particular e todo membro individual componente vencem as tensões e os conflitos 
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interiores próprios e restabelecer um equilíbrio interno temporário, o que os dá a 
possibilidade de seguir adiante com novos esforços de criação coletiva.  

                          (GURVITCH, 1965, p. 265 –apud in BERTOLLATO,2008,p 12.). 
 
Assim, o controle social pode ser definido como uma forma de compartilhamento de poder de 
decisão entre Estado e sociedade. Trata-se da capacidade que a sociedade tem de intervir nas 
políticas públicas. Esta intervenção ocorre quando a sociedade interage com o Estado na 
definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado ou do 
governo federal. Desse modo, para atender a ampla vontade da sociedade por controle social 
rígido sobre as favelas, que o discurso construído pela grande mídia interfere diretamente na 
associação de favela e risco. (Felix, 2009). Por consequência os aparatos do Estado munidos 
pela vontade da sociedade contribuem para que a cobertura jornalística noticiar com mais 
ênfase os fatos relacionados à criminalidade violenta.  
Não que os escândalos financeiros ou a corrupção dos políticos não sejam noticiados pelos 
jornais. Mas, quando se trata da representação do risco nas grandes cidades, é sobre os pobres, 
seus crimes e seus locais de moradia que se constroem os discursos midiáticos, como 
pretendemos mostrar adiante.  (Felix, 2009). 
Analisando a formação dos discursos jornalístico e formação da representação simbólica da 
favela, tento estabelecer elementos que compõem a representação midiática da favela na 
cidade de Curitiba. As análises das narrativas permitiram traçar a influência da mídia na 
construção do imaginário coletivo de Curitiba sobre a favelas e também sob a subjetividade 
de seus moradores. 
Este artigo entende que divisão entre favela e asfalto¹ não é unicamente uma produção 
midiática, mas o objetivo é perceber como o jornalismo contribui para reprodução e 
manutenção desse discurso. Se antes a interpretação tradicional dos espaços estigmatizados 
da cidade estava baseada nas idéias de desordem (urbana), desorganização (social) e atraso 
(cultural), agora essas comunidades estão mais fortemente associadas ao crime violento. É 
essa vinculação que legitima a progressiva associação de ações estatais de duas ordens: 
policial e social. Este trabalho questiona o como as notícias criam o papel de bandido e justo 
na sociedade, assumindo assim uma função de executoras do sistema penal brasileiro. Assim, 
seja como espaço sanitário ou como lugar perigoso, as favelas são vistas como locais a serem 
administrados e controlados pelo poder público. As duas são formas de intervenção 
governamental que discriminam esse espaço físico como o espaço preferencial dos 
“problemas sociais”. Isso tudo tem uma consequência bem palpável: as marcas espaciais 
contidas na cidade conferem aos indivíduos, além da imobilidade territorial, a imobilidade 
entre as categorias sociais. Pertencer a tal ou qual território significa experimentar as 
desigualdades de condições de vida e de oportunidades e implica padrões específicos de 
interação e de sociabilidade. (Bertollato 2008). 
Não observar que a violência age intensamente nas favelas é quase impossível, mas restringir 
a cobertura midiática sobre a favela a tais eventos é uma distorção. Trata-se de um 
reducionismo que paralisa a representação destes espaços e produz efeitos devastadores sobre 
a subjetividade dos seus moradores. Não afirmarmos que o estigma seja o maior dos 
problemas da população favelada, mas reconhecer que, os efeitos são reais. A estigmatização 
naturalizou-se a tal ponto que a desconstrução de uma imagem ligada à criminalidade tornou-
se rotina na vida dos moradores de favelas. (Felix 2009). A criminalização e a 
responsabilização dos pobres pela própria situação dificultam a produção de identidades 
alternativas e justificam o tratamento diferenciado destinado à população favelada. Os 
próprios moradores internalizaram aspectos negativos a sua própria condição. Mas a aceitação 
destes discursos não se dá sem resistência. 
Este artigo pretende examinar alguns aspectos desta interação entre o morador da favela e sua 
representação na grande mídia. A partir dos resultados análises de entrevistas entre moradores 
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responsabilização dos pobres pela própria situação dificultam a produção de identidades 
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Este artigo pretende examinar alguns aspectos desta interação entre o morador da favela e sua 
representação na grande mídia. A partir dos resultados análises de entrevistas entre moradores 

 

 
 

e produções de comunicadores populares pretendemos demonstrar a dimensão que o 
interdiscurso midiático assumiu na fala desta população e o esforço de desconstrução 
necessário para produzir uma representação alternativa.  

 
 
 
2. IMAGINÁRIO SOCIAL COLETIVO DE CURITIBA E A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA 
DO MEDO DA FAVELA 
 
 A história do planejamento de Curitiba confunde-se com a construção da imagem da capital 
do Paraná como “cidade-modelo”. O cenário de planejamento de Curitiba é inspirado no contexto 
desenvolvimentista de urbanismo modernista, pensamento que regeu os modelos de cidades durante 
o século XX. (MOURA,2014). A estruturação da “cidade-modelo” é fruto do conhecimento técnico 
e foi mobilizada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – o IPPUC –, autarquia 
municipal criada em 1965 e destinada a desenhar e gerir a política urbana da cidade somada a 
estratégias de marketing. (BERTOLLATO,2008). Em 1973, quando foi instituída a Região 
Metropolitana de Curitiba, começou-se a questionar a condição de metrópole da capital, uma vez que 
o próprio norte paranaense vivia dinâmica demográfica e econômica mais robusta do que a capital. 
 Atualmente, já não existem mais dúvidas de que se trata de uma metrópole, e que se impõe 
nacionalmente e também no âmbito internacional.  Curitiba ocupa altas colocações em ranking 
nacionais e internacionais. A capital paranaense lidera o ranking Nacional dos Portais de 
Transparência (2016) junto com Florianópolis, Porto Alegre e Recife, e segundo o Índice de 
Desenvolvimento Municipal 2013 realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (firjan), Curitiba é a capital com maior desenvolvimento do país, o ranking considera as 
vertentes educação, renda, emprego e saúde. A Região Metropolitana de Curitiba possui o terceiro 
maior Índice de Desenvolvimento Municipal do país (IDHM 2014).Já na área dos rankings 
internacionais Curitiba tem destaque pela sustentabilidade e ecologia, sendo a única cidade da 
América Latina a compor a lista de cidades eco-friendly, ocupando 54º lugar no ranking mundial, 
divulgada em 2014 pela Siemens Index, também ocupa segundo lugar no ranking mundial de 
equilíbrio ambiental, ficando atrás apenas de Copenhague - capital da Dinamarca, seguindo a  revista 
canadense Corporate Knights (2011). E são essas altas colocações em rankings nacionais e 
internacionais junto a estratégias de marketing e ao próprio modelo desenvolvimentista da cidade que 
conferem a capital paranaense o título de “cidade modelo” e permeiam o imaginário coletivo da 
população curitibana.            

Assim como os bairros estruturados dentro do plano urbano de Curitiba, a situação da 
população das áreas consideradas favelas mudou drasticamente da década de 70 para os anos 
2000. De acordo com Neves, em 1971 havia em Curitiba 21 favelas, segundo o Ippuc. Em 
2000, este número cresceu 1.110%, passando para 209 favelas e 44.713 domicílios, 
totalizando uma população de cerca de 170 mil pessoas e com isso consolidando as favelas na 
capital paranaense e passando a também fazer parte do imaginário coletivo da cidade.  

O estudo sobre o imaginário coletivo permite compreender o sistema de imagens articuladas e a 
estrutura que as compõem. Dessa maneira é possível compreender como funcionam os processos 
pelos quais as imagens são assimiladas como conteúdo coletivo, provocando a formação de 
representações sociais, resistências e pré-conceitos. Os elementos que formam o imaginário coletivo 
podem ser diretamente responsáveis por comprometer a visão e entendimentos corretos de um 
conjunto de conteúdos simbólicos. (FIGUEIREDO, 2011).  

Meneses, 1997 apud in Figueiredo 2011, define imaginário social como:  
 
  (...) imagem, imaginário e imaginação têm em comum o fato de referirem-se à problemática 
do sentido, da significação. Estão aí envolvidos fenômenos de produção, armazenamento, circulação, consumo, 

663



 

 
 

reciclagem e descarte de sentido - operações fundamentais na formulação e hierarquização dos valores gerados 
por uma sociedade e indispensáveis à sua organização.   
   

 Nessa perspectiva, a significação coletiva permite criar um sistema de interpretação da 
realidade, regendo as relações entre os indivíduos, tanto como o seu meio físico quanto social, 
determinando, inclusive as práticas e comportamentos, sendo, portanto uma visão global e unitária 
que reestrutura a realidade para permitir a integração das características reais do objeto. Assim o 
imaginário social construído para a cidade de Curitiba se apóia na imagem construída pelo marketing 
da capital assim como pela imposição da dualidade feita pela mídia separando os sentimentos dos 
curitibanos em: orgulho do asfalto e medo da favela.( Côrrea,2010). 
 Partindo do ponto de vista da imprensa, mesmo com os rankings e características positivas da 
cidade sejam noticiados enaltecendo Curitiba constantemente, o que se destaca na mídia de massa 
são as notícias diárias de medo e violência urbana. E são partir dessas narrativas contínuas de 
insegurança e violência realçadas pela imprensa, que os discursos jornalísticos estão intrinsecamente 
ligados às representações reais sobre: quem, onde e o que devemos ter medo. Corrêa 2010, afirma 
que os medos não são representações estáticas, mas sim, frutos de suas sociedades e espaço e por isso 
adquirem outras feições ao longo do tempo. Ainda segundo autor, se em outros tempos os medos 
eram construídos principalmente em função de uma vulnerabilidade em relação aos comportamentos 
imprevisíveis da natureza ou ameaças de guerra entre nações, hoje os medos tornam-se muito mais 
sociais, provenientes do convívio em sociedade e sobretudo dos territórios e população excluídos do 
plano urbano social. 

Segundo Felix  e Vianna 2015, enquanto nos 80 a mídia focava as favelas a partir da carência 
e evocava um sentimento de piedade sobre o público, a partir dos anos 2000 o foco é 
direcionado  principalmente para o tráfico e violência. Com a mudança do panorama nas narrativas 
jornalísticas, os profissionais de comunicação têm se tornado cada vez menos presentes dentro das 
favelas, a aproximação dos repórteres passou a ser acompanhada por policiais e coletes a provas de 
balas, aumentando ainda mais a associação da violência iminente e distanciamento da cidade para os 
territórios e os moradores da favela. 

Essa distância fica textualmente expressa no uso quase exclusivo da polícia como fonte para 
as reportagens sobre territórios de favela. Ainda segundo os autores, a grande mídia obedece e 
mantêm um padrão narrativo que não apenas personaliza a violência urbana na pobreza e na favela, 
mas também possui um papel fundamental na influência das escolhas públicas e sociais do Estado, 
contribuindo também para as práticas de exclusão do poder público e sociedade do asfalto. Fernandes 
2009, afirma que é a partir da mudança de perspectiva da população sobre favela, fomentada 
principalmente pela grande mídia que o Estado se afasta ainda mais dessas áreas, abrindo espaços 
para apropriação desses territórios por sistemas paralelos ao Estado soberano, cuja o sistema 
regularizador e normatizador social passa a ser o uso da violência armada .Por consequência a reação 
do Estado, segue a idéia de que por se tratar de um espaço avesso às normas e regulações do Estado, 
é necessário agir de forma igualmente avessas àquelas regulações, o que legitima o uso excessivo e 
indiscriminado da violência, sendo assim o próprio Estado trata o território de favela e seus cidadãos 
como lugares e pessoas de “segunda categoria,” e logo passíveis de desrespeito aos direitos 
constitucionalmente assegurados a todos cidadãos brasileiros. (FERNANDES 2009). 
Esse comportamento reforça o contexto socio-político-espacial do não reconhecimento das favelas 
como parte integrante da cidade e se estende para seus moradores, que passam a ser identificados 
como não cidadãos e passam a ser estigmatizados junto com seu território a partir das representações 
sociais como espaços e pessoas “problemas”, marginalizados, foco de doenças e descaso sanitários, 
males de todas as ordens, ponto culminante dos problemas urbanos. Como efeito deste contexto, a 
relação entre Estado, sociedade e as favelas, se resume a poucas políticas ou ações estruturadas em 
direitos-humanos e sociopolíticos, e muitos processos de controle e contenção socioespacial. 
(BERTOLLATO,2008). Nessa conjuntura de combate a “anormalidade” da “cidade-modelo,” que o 
Estado elenca seus vilões: a favela e seus moradores. E passa a agir por meio de políticas diversas, 
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alternando em controle e contenção social, essas referenciadas na segurança pública. Em comum 
essas políticas carregam a imagem criminalizada dos moradores da favela, os elegendo como agentes 
de violência da cidade. Neste contexto, Corrêa 2010 afirma, que mais do que uma ausência do Estado 
e de suas instituições, os moradores da favela não tiveram a totalidade de uma experiência garantido 
pelo Estado de Direito, em um sistema regulação social definido pelo Estado, fato esse 
intrinsecamente ligado à construção da subjetividade dos moradores da favela.  
   

 
 

3. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DO ESTIGMA DOS MORADORES DA 
FAVELA 
 
 A definição do lugar da favela na cidade é profundamente afetada não apenas pelo que 
acontece lá, mas pela forma com que estes acontecimentos são relatados e pelas representações 
criadas a partir deles. (FELIX,2009). As representações sociais sobre a violência, medo e 
principalmente sobre os indivíduos são majoritariamente construídas através do processo de 
comunicação em massa. São esses discursos os responsáveis que legitimam as práticas sociais e suas 
representações e produção de seus significados. Embora a autora frise que não devemos superestimar 
a influência dos produtos da indústria cultural sobre as classes populares, é inegável que esses 
produtos transformam a percepção de realidade e ajudam a consolidar lugares de classe. Corrêa 2008, 
afirma que que favela sempre foi vista como especificidade, uma vez que para os urbanistas ela foge 
do planejamento urbano, para os agentes de saúde é vista como agravo de problemas sanitários e de 
saúde, para os sociólogos, lugar onde o Estado não chega, sendo assim para os jornalistas não poderia 
ser diferente, favela é lugar de narrativas que fogem do comum. Porém a favela como produto 
jornalístico não tem como ter vida paralela à do asfalto, uma vez que, querendo ou não ela está 
inserida nos mais diversos contextos da vida urbana, entretanto no campo do imaginário social 
construído principalmente pela mídia e suas representações, a forma como a favela é descrita acaba 
direcionando o pensamento e ações da cidade em relação a favela. 
 Porto 2010 apud in Nunes 2017, descreve o caráter da mídia como: 
   

  Os media constituem, nas modernas democracias 
contemporâneas, um dos principais produtores de representações sociais as 
quais, para além de seu conteúdo de falsas ou verdadeiras, tem função 
pragmática enquanto orientadoras de condutas dos atores sociais. Sendo 
assim, faz sentido argumentar em favor da relevância do tema como subsídio 
para a formulação de políticas para a área, não por serem as representações 
sinônimo de verdade, mas por se constituírem em veículos privilegiados de 
crenças, valores e anseios de distintos setores da sociedade. (PORTO, 2010: 
p. 160) 

  
 Podemos dizer que a mídia, assim como suas narrativas,criam uma imagem da violência e dos 
atores envolvidos, produzindo para seu público uma ordenação de mundo, que na maioria das vezes 
caracteriza o territórios e seus moradores como fonte da violência retratada. Neves 2017 ainda afirma 
que a cobertura jornalística não dá conta da complexidade dos fatos acontecidos na favela: 
 

Na maioria dos casos é que o jornalista se posiciona em um dos prismas de análise e 
só apresenta uma versão dos fatos. Essa simplificação se apresenta na forma das 
matérias, que em sua maioria são curtas e de rápida leitura para prender o leitor; e a 
diminuição de possibilidades explicativas, focando somente em uma” (NEVES 2017, 
p.356) 

  
Assim, o material jornalístico se constrói sem uma abertura interpretativa do seu material, optando 
apenas pelas versões de fontes oficiais, normalmente policiais e funcionários da gestão público, não 
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apresentando as narrativas da outra parte envolvida: os moradores da favela. Felix 2009 concorda 
com Neves 2017 e afirma que as reportagens que destacam as versões oficiais, em detrimento à 
cobertura com múltiplas versões, com a opinião dos moradores destas comunidades, por exemplo, 
cria uma visão que tende a se estabelecer como correta e decente, uma vez que o Estado, como 
instituição detentora do monopólio da violência física e simbólica legítima somado a força imprensa, 
atribuem significados aos agentes sociais e aos espaços que estes ocupam, validam, reproduzem e 
reforçam esses significados, sejam eles positivos ou negativos. Esse modelo torna comum a narrativa 
de perseguições a estigmas considerados foras do padrão estabelecido pelo imaginário social e 
permite cercear o direito de todos que não se adequam a ele. Ter o poder de produzir sentidos por 
meio de seu próprio processo produtivo faz da mídia a grande coordenadora dos modos de agir e 
pensar da sociedade onde atua. Dentro dessa realidade, propor uma visão diferente das narrativas 
jornalísticas pré estabelecidas pela grande é associado a defender criminosos, proteção a atos ilícitos 
ou promoção da violência. Essas narrativas atribuem sentidos próprios aos atos de violência na forma 
de selecioná-los, editá-los, classificá-los e ao opinar sobre eles. (FELIX 2009). Corrêa 2010, afirma 
que ao aderir ao discurso homogeneizador sobre as favelas acaba sendo mais fácil para os veículos 
de comunicação pois as tensões de diferentes visões de mundo são eliminadas e acabam impondo 
uma versão dominante sobre os fatos excluindo toda a complexidade da violência e das diferenças de 
classe. Ainda segundo o autor a reprodução massiva desse discurso faz com que esses valores se 
tornem coletivos e normatizados pelo cotidiano e quase impossíveis de serem refutados do chamado 
senso comum, transformando-se em uma condição hierárquica previamente construída que se 
estabelece no cotidiano. Contudo, os problemas das favelas só se tornaram atrativos para os jornais 
se atingem e se tornam incômodos para sociedade do asfalto, na medida que os riscos atingem a 
cidade como um todo e extrapolam os limites territoriais da favela. Fernandes afirma, que tentar 
separar o asfalto da favela reforça a não- relação entre moradores das áreas estigmatizadas e os 
moradores das áreas que promovem o olhar estigmatizante e perpassa a questão de território partindo 
para o teor marginalizado imposto ao grupo segregado. 
 Dentro dessa realidade Fernandes 2009 destaca a conexão entre o território e o comportamento 
atribuído,fato esse que estigmatizou os termos favela e favelado, sendo estes utilizados, a partir de 
certo momento, não mais como referência a um lugar da cidade e a sua população, mas a situações e 
comportamentos considerados desviantes, não regulados pelo Estado e não adequados às convenções 
e normas socialmente hegemônicas no contexto social e cultural da cidade e é a partir dele que se 
define um recorte social, cultural e econômico, destacando a favela no contexto da unidade da cidade 
e transformando-a um território de repulsa  conforme é representada. A demarcação de fronteiras 
físicas e simbólicas são frutos de um processo histórico da negação da favelas e seus moradores, essas 
não ocupadas pelo Estado e pelas suas instituições que atingem o resto na cidade, a favela se vê 
obrigada a criar seu próprio sistema de regulação social implicando diretamente de fixação territorial 
e fechamento dessas áreas, configura-se assim, um sistema sócio-cultural com características 
próprias, resultante de uma sobreposição das condições materiais de existência e do contexto 
particular das formas de convívio estabelecidas. (FERNANDES, 2009) Diante de dessa realidade, os 
setores dominantes demarcaram fronteiras simbólicas expressas por uma estética e manifestações 
culturais próprias que fortaleceram a fragmentação sócio-espacial do espaço urbano. Estas fronteiras 
produzem constrangimentos, reafirmam os estigmas e reforçam a rejeição aos grupos sociais não 
padrões.Trata-se de um processo que envolve a afirmação simbólica de um grupo em detrimento de 
outro e a subjugação de um grupo em favor da manutenção do modo de vida de outro. (Bertollato 
2008). 
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estabelece no cotidiano. Contudo, os problemas das favelas só se tornaram atrativos para os jornais 
se atingem e se tornam incômodos para sociedade do asfalto, na medida que os riscos atingem a 
cidade como um todo e extrapolam os limites territoriais da favela. Fernandes afirma, que tentar 
separar o asfalto da favela reforça a não- relação entre moradores das áreas estigmatizadas e os 
moradores das áreas que promovem o olhar estigmatizante e perpassa a questão de território partindo 
para o teor marginalizado imposto ao grupo segregado. 
 Dentro dessa realidade Fernandes 2009 destaca a conexão entre o território e o comportamento 
atribuído,fato esse que estigmatizou os termos favela e favelado, sendo estes utilizados, a partir de 
certo momento, não mais como referência a um lugar da cidade e a sua população, mas a situações e 
comportamentos considerados desviantes, não regulados pelo Estado e não adequados às convenções 
e normas socialmente hegemônicas no contexto social e cultural da cidade e é a partir dele que se 
define um recorte social, cultural e econômico, destacando a favela no contexto da unidade da cidade 
e transformando-a um território de repulsa  conforme é representada. A demarcação de fronteiras 
físicas e simbólicas são frutos de um processo histórico da negação da favelas e seus moradores, essas 
não ocupadas pelo Estado e pelas suas instituições que atingem o resto na cidade, a favela se vê 
obrigada a criar seu próprio sistema de regulação social implicando diretamente de fixação territorial 
e fechamento dessas áreas, configura-se assim, um sistema sócio-cultural com características 
próprias, resultante de uma sobreposição das condições materiais de existência e do contexto 
particular das formas de convívio estabelecidas. (FERNANDES, 2009) Diante de dessa realidade, os 
setores dominantes demarcaram fronteiras simbólicas expressas por uma estética e manifestações 
culturais próprias que fortaleceram a fragmentação sócio-espacial do espaço urbano. Estas fronteiras 
produzem constrangimentos, reafirmam os estigmas e reforçam a rejeição aos grupos sociais não 
padrões.Trata-se de um processo que envolve a afirmação simbólica de um grupo em detrimento de 
outro e a subjugação de um grupo em favor da manutenção do modo de vida de outro. (Bertollato 
2008). 
 
 
    
 
 

 

 
 

 
4. CONCLUSÃO 
 
 Após reflexão sobre a revisão bibliográfica feita neste artigo, considero que a mídia 
hegemônica está diretamente ligada a formação do imaginário social do cidadão. No caso da cidade 
de Curitiba, o forte marketing criado para criar a “cidade-modelo” ressalta os altos indicies de ranking 
nacionais e internais positivos para cidade e não discute os territórios onde o Estado de Direito não 
alcança, no caso as favelas.  A grande mídia reforça o imaginário social urbano ao não tratar favela e 
asfalto da mesma maneira, os próprios mecanismos do discurso jornalística dão maior voz as fontes 
oficiais do Estado, do mesmo Estado que desconhece e não atinge o cotidiano da favela e silencia e 
cria estigmatizações quando representa a favela no noticiário. 
 Contestar a representação da violência e medo no noticiário é a saída possível para falar da 
própria violência que os faveladoss estão sujeitos. Resistir às representações, portanto, significa 
contestar o tratamento desigual da imprensa, mas também principalmente encontrar no noticiário 
informações reforçam o estigma de que carregam.  Porém no cotidiano, resistir ao estigma, significa 
negar a origem e pertencimento a favela, evitando os problemas causados pelo estereótipo. Quando 
os moradores da favela estão dentro dos espaços do asfalto, desejam ou precisam se relacionar com 
os outros moradores da cidade, estes negam o pertencimento a favela. 
  A luta pela ressignificação da favela no espaço urbano e perda do estigma deve muito aos 
movimentos populares de valorização do espaço favelado e seus moradores. O grande e maior 
problema enfrentado são vícios de narrativa e influência do discurso jornalístico que liga a favela ao 
medo, o principal desafio é vencer essa rotina da mídia e mudar a forma de representação desses 
espaços no conteúdo da mídia facilitando assim a integração do território e seus moradores na favela. 
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RESUMO 
 

O artigo apresenta o caso de Cris Cyborg, lutadora curitibana de MMA, que, enquanto mulher, teve                
de se submeter a várias transformações durante o seu processo de treinamento que foram mostradas               
no documentário “CYBORG: Cris Cyborg biographical Documentary” (2016). Para fins de análise,            
o artigo se utiliza de conceitos de gênero, patriarcado e identidade, assim como questiona a               
representação e o consumo das mulheres no MMA através de manchetes jornalísticas de maneira a               
entender como se constrói o processo de identidade feminina em lutas marciais como o MMA. A                
metodologia utilizada na produção do artigo se deu pela análise fílmica do documentário, o              
consumo de manchetes jornalísticas sobre mulheres no MMA encontradas nas principais           
plataformas de pesquisa da internet e a relação da sua intencionalidade com os assuntos abordados               
na disciplina de Identidade, Consumo e Gênero no segundo semestre de 2016 no Departamento de               
Comunicação da Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora Cláudia Pacheco. 
 
Palavras-chave: gênero; identidade feminina; consumo jornalístico; lutas marciais; MMA; 
documentário; Cris Cyborg. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Jogos Olímpicos Rio 2016. O evento que foi sediado no Brasil e entra para a história das                 
Olimpíadas com o maior número de participação feminina nos esportes. O salto foi 22 mulheres               
(Paris, 1900) para 4,7 mil, um total de 45% dos atletas participantes. Além disso, esse ano elas                 
também estrearam no Rugby e no golf. A participação das mulheres nos jogos chamou atenção e                
levou muitos torcedores a vibrarem com suas vitórias.  

Das 19 medalhas que os atletas brasileiros ganharam, 6 foram conquistadas por mulheres. Ainda              
que tenha sido um ano de comemoração para o esporte feminino, ainda há muito espaço a ser                 
conquista. Nas quadras. No campo. Na água. Na mídia. A cobertura dos jogos femininos ainda               
deixa a desejar. Por vezes, nem transmitidos os jogos são. A depender da emissora, ainda é possível                 
se deparar com narrações tendenciosas e cortes de câmera com apelo sexual. 

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação, Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL. 
2Danielly dos Santos Zuza, Universidade Federal do Paraná, danielly_zuza@gmail.com.  
3Marcos Isbert Penedo, Universidade Federal do Paraná, misbert@gmail.com. 
4Mariana Alves da Silva Rosa, Universidade Federal do Paraná, marianaasrosa@hotmail.com. 
5Valsui Cláudio Martins Júnior, Universidade Federal do Paraná, valsui@gmail.com. 
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O papel negligenciado da participação feminina no esporte vem sendo mascarado ao longo da              
história. A formação de uma sociedade patriarcal contribuiu para a hegemonia masculina nos             
esportes. A origem do patriarcado está intrinsecamente associada ao início da noção de coletividade              
em detrimento à decadência do nomadismo. O desenvolvimento de atividades como a agricultura e              
a caça iniciaram as distinções de papéis de trabalho – enquanto o homem exerce atividades ligadas à                 
força como provedor da alimentação do coletivo, a mulher ficava restringida aos serviços simples              
da coleta de grãos e como papel de zeladora da prole.  

Nos esportes, as consequências do patriarcado iniciam do fato de que as mulheres não poderiam               
participar de competições até a segunda edição dos Jogos Olímpicos Modernos, no início do século               
XX. Tal fato se deu na criação do ideário de hegemonia masculina nas atividades esportivas,               
acarretando na invisibilidade da mulher e distorção da sua identidade feminina conforme os padrões              
impostos pelo patriarcado. 

Ao longo desse artigo pretende-se dialogar sobre a construção do conceito de feminino             
(trazendo para isso uma reflexão sobre gênero e identidade), o papel da mulher no esporte, e                
dissertará  sobre o caso da lutadora brasileira de MMA, Cris Cyborg. 
 
2. CONCEITO DE GÊNERO 
 

Gênero pode ser definido como sendo a interpretação social do sexo. A partir da genitália de                
um bebê, a sociedade previamente define quais serão os moldes que ele irá se adaptar. Desde                
gostos, atitudes, maneiras, até a escolha do nome é uma forma de determinação. Como,              
biologicamente, são considerados dois sexos, sendo estes fêmea e macho, também é compreendido             
que só existem dois gêneros, o feminino e o masculino. 

Qualquer desvio do que seria o “esperado” do seu gênero é encarado como transgressão e               
com preconceito. Por exemplo, no passado uma mulher sair para o mercado de trabalho, ou               
apenas usar calças era inadmissível pelas camadas mais conservadoras da sociedade. Hoje, se um              
homem, decidir trabalhar em casa e se dedicar aos filhos, sua “masculinidade” (aquilo que define               
seu gênero) está em jogo. Isso mostra a fragilidade do binarismo de gênero. A personalidade da                
pessoa, seus gostos pessoais que ela vai construindo durante a vida, não são levados em conta em                 
nenhum momento.  

Fugir em apenas algumas características do gênero que lhe foi imposto já é visto com olhos                
estranhos pela sociedade, não se identificar completamente como ele é considerado transgressão.            
O gênero está tão - erroneamente - enraizado ao sexo biológico, que parece que um justifica o                 
outro. Não estão conectados, não justificam nada e, principalmente, não são apenas dois. A              
complexidade da mente humana é desrespeitada quando alegamos só existirem duas formas de             
manifestação. 

Partindo, então, do binarismo de gênero. Essa concepção criou a ideia de “guerra do sexos”               
e colocou um por cima do outro. Isto é, um é mais fraco, subordinado ao outro. O binarismo de                   
gênero existe para subordinar o feminino perante ao masculino. Tudo que é ligado ao mundo               
feminino é visto com inferioridade, fraco, de menos importância que o masculino. A violência              
acontece no momento que as mulheres transgridem essa barreira e ultrapassam a inferioridade que              
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lhes foi imposta. Mas ao mesmo tempo que o gênero masculino foi colocado como superior, que                
demonstra agressividade quando questionado, ele é também o mais frágil.  

É muito mais fácil quebrar a masculinidade do que a feminilidade, pois o romper com o                
primeiro significa ter características do segundo, características estas, negativas. Outro ponto           
interessante é que ao mesmo tempo que o masculino é facilmente quebrado, ele é o mais simples a                  
ser construído. No ideal da sociedade, o feminino é performático, não é “natural”. Isto,              
esteticamente falando, é claro. Por exemplo, se considerarmos uma fêmea e um macho do              
espécime humano e não alterarmos nada fisicamente até os 15 anos de idade, o menino facilmente                
será aceito como homem.  

Já a menina teria que passar por uma transformação estética para ser julgada como mulher               
ou não. Seus pelos corporais seriam questionados, as unhas, o cabelo, a falta de maquiagem, as                
roupas - pois o “neutro” é masculino -, tudo colocaria a prova sua feminilidade. O ponto é que o                   
feminino, ao contrário do masculino, é mais difícil de “performar”, mas o masculino, uma vez               
construído, é muito  mais fácil de romper.  

 
 
2.1 Classificações de gênero 
 

Durante o estudo de gênero, vários autores definiram a classificação de gênero conforme             
suas teorias. É importante conceituar, no entanto, que há uma diferenciação entre identidade de              
gênero e identidade de sexo. Conforme falamos anteriormente, a sociedade compôs no binarismo             
entre os sexos masculino e feminino as definições de gênero. No entanto, a classificação vai muito                
além, uma vez que definimos a identidade como um fator independente do quesito de orientação               
sexual. 

Longe do espectro da sexualidade – que aqui, envolve todo o comportamento tabuizado de              
reprodução humana, o conceito de identidade de gênero pode ser classificado através de dois              
grandes núcleos: (1) o indivíduo cisgênero, ou seja, aquele que se identifica com o sexo biológico                
com o qual nasceu, portanto, diante da construção social é geralmente caracterizado como “normal”              
perante a sociedade e o (2) o indivíduo transgênero, logo, aquele não se identifica com o sexo                 
biológico com o qual nasceu e, portanto, foge às normas impostas socialmente de que deve se                
comportar conforme seu sexo biológico. 

Partindo desta classificação, o gênero pode se ramificar em outras tantas matizes conforme a              
identificação do indivíduo com relação ao seu gênero. No ano de 2014, a rede social Facebook em                 
parceria com várias organizações LGBT nos Estados Unidos colocou entre as opções de gênero              
cerca de 52 opções entre as variantes “cisgênero” e “transgênero”, identificando que há muito mais               
do que a simples denominação de feminino e masculino quando se trata de identidade. 

No entanto, existem pesquisadores de gênero, como Judith Butler, que acreditam que a             
denominação de diversas matizes de gêneros que nasceram a partir da teoria queer são todas               
funções que surgiram a partir do binarismo feminino-masculino e, portanto, devem ser            
desconstruídas. Em seu artigo, a autora defende que o gênero seria um fenômeno inconstante e               
contextual, que não denotaria um ser substantivo, "mas um ponto relativo de convergência entre              
conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes". 
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2.2 Igualdades e diferenças 
 

Ao debater as igualdades e diferenças em relação ao gênero, é interessante pontuar que              
desde o início da humanidade os gêneros tiveram determinação social conforme o sexo biológico:              
masculino e feminino. Foi só a partir da segunda metade do século passado que as relações de                 
gênero começaram a ser debatidas com mais contundência, em especial a partir da década de 70, em                 
que o feminismo começou a debater a igualdade entre os gêneros.  

Já a partir da década de 80, as mulheres passaram a “defender a igualdade não mais em nome                  
da capacidade de assemelhar-se aos homens, mas, sobretudo, por desejarem a igualdade nas             
diferenças”, conforme analisa Maria de Fátima Araújo no seu artigo “Diferença e igualdade nas              
relações de gênero – Revisitando o debate” . 6

 
 
 
3. CONCEITO DE IDENTIDADE  
 

Ao longo do trabalho adotaremos duas perspectivas de identidade, ainda que nomeadas de             
forma distintas, a relação entre elas é de suma importância para a compreensão do conceito de                
identidade na pós modernidade.  

A primeira a ser conceituada é a identidade na abordagem da psicologia social. Nessa              

perspectiva, entende-se que a identidade tem caráter mutável e dinâmico, associado a uma             

personagem. Além disso, assume-se que a sua construção está diretamente relacionada a fatores             

sociais externos e internos da realidade a qual o indivíduo está imerso. 

 

Entende-se identidade como metamorfose, ou seja, em constante        
transformação, sendo o resultado provisório da intersecção entre a história          
da pessoa, seu contexto histórico  e social e seus projetos. (CIAMPA, 1987) 

 

A identidade (ou as identidades) é construída e modelada de acordo com as diferentes               

travas sociais que o indivíduo articula ao longo da sua existência. Atualmente, principalmente se              

levarmos em conta a realidade “multiespacial” e multicultural criada pelos avanços da tecnologia, é              

inviável admitir que um ser humano tenha uma única identidade e que ela seja a mesma em todos os                   

papéis sociais que ele desempenha ao longo da vida.  

 

A identificação vem do outro, mas pode ser recusada para se criar outra. De              
qualquer forma, a identificação utiliza categorias socialmente disponíveis.        
(DUBAR, 1997) 

6 ARAÚJO, Maria de Fátima. “Diferença e igualdade nas relações de gênero: revisitando o debate”. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652005000200004. Acesso em 17/09/2017. 
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2.2 Igualdades e diferenças 
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desde o início da humanidade os gêneros tiveram determinação social conforme o sexo biológico:              
masculino e feminino. Foi só a partir da segunda metade do século passado que as relações de                 
gênero começaram a ser debatidas com mais contundência, em especial a partir da década de 70, em                 
que o feminismo começou a debater a igualdade entre os gêneros.  

Já a partir da década de 80, as mulheres passaram a “defender a igualdade não mais em nome                  
da capacidade de assemelhar-se aos homens, mas, sobretudo, por desejarem a igualdade nas             
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Sob a luz da sociologia, o conceito de identidade parte de dois processos: o relacional e o                 
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Stuart Hall fala sobre a identidade na pós modernidade. Para o autor a construção do conceito                
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algo fechado, unificado, nascia com o indivíduo e se alterava pouquíssimo ao longo da vida. Com o                 
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as relações sociais e o mundo a volta do indivíduo interfere na sua formação. E, mais recentemente,                 

fala-se em identidade na pós modernidade, em que o indivíduo assume que possui inúmeras              

identidades, algumas delas contrastantes e mal resolvidas, ainda assim sabe-se que essas identidades             

estão em constante mutação. 

 
3.1 Identidade feminina no esporte 
 

As mulheres foram vetadas de participar dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna pois              

representavam o grupo do “sexo frágil”. Os organizados e a sociedade da época - “sociedade”               

entende-se homens e mulheres - não acreditavam que elas tinham capacidade física para esportes de               

contato. A desculpa da fragilidade foi a utilizada para separação por categorias de gênero quando               

elas receberam o aval para competir, no início do século XX, e é a utilizada até os dias de hoje. De                     

acordo com Eric Dunning em sua obra “O esporte como uma área masculina reservada: notas sobre                

os fundamentos sociais na identidade masculina e suas representações”,  

 

O esporte de confronto moderno é área masculina reservada, 
produz e reproduz uma identidade marcada por traços considerados como          
masculinos, e a tradição criada junto com estes esportes demarca um espaço            
masculino, no qual a força e o vigor estariam entre os determinantes do             
desempenho ideal nestas práticas comprometendo o acesso das mulheres por          
estes espaços. (DUNNING,  1992) 

 

Mesmo ainda não podendo participar dos esportes de contato, as atletas foram conquistando              

seu espaço e ganhando reconhecimento no campo que antes era masculino. Mas o potencial delas               
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era o menos ovacionado justamente pela sociedade tê-las incluído em um esporte de baixa              

qualidade, mais simples.  

O que anteriormente era apenas dividido entre “força” e “fragilidade”, com a intensificação da              

cobertura midiática mais categorias foram criadas para destacar as esportistas. Ao contrário dos             

homens, que são classificados pela modalidade, número de títulos e ganhos, as mulheres são              

enquadradas pela beleza - ou a falta dela, que seria a “masculinização” -, a maternidade e família.                 

Ainda são enquadradas como mais fracas, mesmo que tenham igual ou superior força que de um                

atleta de mesma modalidade, mas o quesito estético entrou em vigor.  

É comum ouvirmos comentários que analisam não a qualidade da esportista, mas seu corpo.              

Ou ele é sexualizado ou masculinizado. Outra categoria que foi criada pela mídia é a de “esposa                 

de”. Se ela é casada com outro atleta, seu nome vai estar sempre ligado ao do parceiro, muitas vezes                   

sendo apagado pelo outro. Ter família ou não também é um definidor de identidade. Ser mãe e                 

conseguir manter a rotina de esportes define a descrição de muitas esportistas.  

Mais recentemente entrou em pauta o fator sexualidade. Geralmente associada às mulheres            

que foram colocadas como “masculinas”, a orientação sexual delas é um fator determinante. Para os               

conceitos machistas que tanto a mídia quanto a sociedade se pautam, os dois fatores se justificariam                

entre si, mesclam-se. Este conceito é facilmente quebrado, mas, seguindo o padrão da atualidade, a               

sexualidade se tornou mais um determinante para a identificação de uma atleta.  

É possível concluir que muitas das definições da identidade pública das atletas atualmente se              

confundem com as próprias identidades das mulheres, mas dando principal destaque para o quesito              

“força” que é o mais primitivo e o que continua agindo como principal distinguidor dos gêneros nos                 

esportes.  

 
4. O CASO DE CRIS CYBORG NA LUTA PELA IGUALDADE O CONSUMO DO MMA               
FEMININO NAS MANCHETES JORNALÍSTICAS 
 

Ainda que hoje as mulheres tenham logrado uma maior participação nos esportes continua             
visível a diferença de igualdade de gênero neste ambiente. As mulheres, assim como nos demais               
esportes, sofrem pela falta de visibilidade no MMA, assim como também pela falta de patrocínio e                
categorias. Deve-se, sim, reconhecer que houve um avanço muito grande na participação feminina             
mas ainda existe um visão sexista que deve dissolver-se com o passar do tempo. E até lá, qual será o                    
cenário?  

A divulgação do documentário “CYBORG: Cris Cyborg biographical Documentary”         
(2016), produzido por Carolina Ceccatto e Gabriel Miranda, conta a trajetória de Cris Cyborg,              
lutadora curitibana que mostrou como é a rotina pré-luta quando a maior adversária é a pesagem. As                 
lutadoras de MMA enfrentam e sofrem com o peso pela falta de categorias, que não chega a ser                  
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como a realidade masculina com diferentes opções de peso. Há quem justifique a falta de categorias                
pela falta de lutadoras. E aí entramos no ciclo vicioso no qual o sexismo presente na sociedade                 
ocasiona pouca participação e incentivo a participação feminina, a qual é também pouco             
incentivada pelos patrocinadores de lutas, os quais não oferecem tanto espaço para lutas entre              
mulheres, que por fim não chegam ao octógono e quando chegam passam por dietas sofridas para                
atingir um peso específico pela falta de categorias anteriormente citada. Sim, o buraco é muito mais                
embaixo. 

Dana White, presidente do UFC não apresentava interesse ou dava espaço para lutas             
femininas, até ver que esse tipo de luta também movimenta muito dinheiro, o que a levou a se                  
interessar pela representatividade feminina em modalidades do gênero. Ainda assim, mesmo tendo a             
capacidade de competir com homens de sua categoria, Cris Cyborg não pôde participar da              
modalidade - mesmo tendo atingido a pesagem necessária e, em seguida, se submetendo a medidas               
drásticas  para voltar a pesagem e competir com outras mulheres.  

O MMA, assim como as demais lutas marciais, se consolidou como uma modalidade             
genericamente masculina. A ideia de que existe uma fragilidade em torno da diferenciação de              
gêneros é consumida diariamente, em especial nos produtos jornalístico que insistem em separar as              
transmissões dos combates, minimizando a presença feminina nas modalidades de luta.  

Um dos argumentos do UFC de não existirem mais categorias feminias é que não há               
lutadoras o suficiente para criar tais categoria. Seria papel, neste caso, da Comunicação, em especial               
do jornalismo incentivas o público feminino que gostam do esporte a investirem neste sonho,              
mostrar às famílias que a luta também é local de mulher e não tratar aquelas que alcançam o pódio                   
com tanta invisibilidade. No entanto, para fins de análise, bata pesquisar os verbetes “mulheres” e               
“MMA” no site de buscas Google para se obter resultados conforme mostra a figura 1.  

 
FIGURA  1 – PRIMEIRAS CINCO MANCHETES JORNALÍSTICAS  DA PESQUISA 

DOS VERBETES “MULHERES” E “MMA” NO SITE DE PESQUISAS  GOOGLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FONTE: AUTORES (ACESSO EM 20/12/2016) 
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De acordo com o portal Alexa , especializado por medir  quantos usuários visitam um site 7

da internet, o portal  de pesquisas Google foi o mais visitado por brasileiros  em 2016 . Sendo assim, 8

é possível afirmar que o site é um canal de entrada para informações de usuários da internet, em 
especial aqueles que buscam alguma notícia ou conteúdo  jornalístico de relevância. 

Para fins de análise, foi coletada uma imagem sobre as principais manchetes jornalísticas 
que aparecem na primeira página do portal de pesquisas com relação aos verbetes “mulheres” e 
“MMA”. Como é possível notar, apenas dois artigos procuram fazer com o que o leitor identifique 
os termos com a questão da visibilidade feminina na luta marcial: “Mulheres no MMA sofrem com 
poucas categorias e ausência de visibilidade” , do portal  online  da SporTV, da Globo, e “Sucesso de 9

mulheres no MMA mostra que luta  feminina é um bom negócio” , do caderno de Equilíbrio e 10

Saúde do portal online da Folha de São Paulo. 
Embora a segunda manchete da Folha de São Paulo, de 14/05/2013, faça uma análise de 

consumo com relação à modalidade feminina da arte marcial, incitando o leitor a ler apenas por sob 
um viés mercadológico, ainda assim traz certa visibilidade em relação ao tema. As outras três 
manchetes, no entanto (“TOP 10: confira quem são as lutadoras mais belas do MMA mundial” , do 11

portal  online da SporTV; “Lutar MMA apenas de lingerie? Elas fazem isso, confira” , da coluna de 12

Esportes do portal online iG e “Um ano de mulheres no UFC: veja as 10 lutadoras mais bonitas”  13

da coluna de Esportes do portal online Terra), caracterizam apenas uma relação quase que fetichista 
em relação ao corpo das atletas e pouco condizente com a capacidade das atletas que praticam 
MMA, traçando um paralelo apenas com seus aspectos físicos e não suas qualidades e atributos de 
capacidade atlética. 
 
 
 
 
 
 

7 Portal online Alexa. Disponível em: http://www.alexa.com/. Último acesso em 17/09/2017. 
8 “Top sites in Brazil”. Disponível em: http://www.alexa.com/topsites/countries/BR. Acesso em 17/09/2017. 
9 “Mulheres no MMA sofrem com poucas categorias e ausência de visibilidade”. Publicado em  17/09/2017. Disponível 
em 
http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2016/03/mulheres-no-mma-sofrem-com-poucas-categorias-e-ausencia-de-
visibilidade.html Último acesso em 17/09/2017. 
10 “Sucesso de mulheres no MMA mostra que luta feminina é um bom negócio”. Publicado em 14/05/2013. Disponível 
em 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/05/1277814-sucesso-de-mulheres-no-mma-mostra-que-luta-femini
na-e-um-bom-negocio.shtml Último acesso em 17/09/2017. 
11 “TOP 10: confira quem são as lutadoras mais belas do MMA mundial”. Publicado em 11/11/2015. Disponível em 
http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2015/11/top-10-confira-quem-sao-mais-belas-lutadoras-do-mma-mundial.h
tml Último acesso em 17/09/2017. 
12 “Lutar MMA apenas de lingerie? Elas fazem isso, confira”. Publicado em 26/08/2015. Disponível em 
http://esporte.ig.com.br/lutas/2015-08-26/lutar-mma-apenas-de-lingerie-elas-fazem-isso-confira.html Último acesso em 
17/09/2017. 
13 “Um ano de mulheres no UFC: veja as 10 lutadoras mais bonitas”. Sem data de publicação. Disponível em 
https://esportes.terra.com.br/lutas/mma/um-ano-de-mulheres-no-ufc-veja-as-10-lutadoras-mais-bonitas,c1dbadccc60744
10VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html Último acesso em 17/09/2017. 
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5. CONCLUSÃO 
 

É notável dizer que houve um aumento da participação feminina em várias modalidades             
esportivas ao longo das últimas décadas. Não obstante, o conceito de uma identidade feminina dita               
“frágil” nunca se deslocou, mesmo com o aumento feminino em modalidades cuja a força entra               
como um atributo de extrema relevância, como as artes marciais.  

Devemos esse fenômeno a uma cultura patriarcal que negou às mulheres o uso da              
força/virilidade para que cumprissem determinados papéis sociais muito específicos de uma           
sociedade em que o homem tinha o papel de provedor e a mulher apenas como uma coadjuvante                 
neste processo. Sendo assim, a identidade feminina nos esportes (em especial no MMA, que foi a                
luz da análise deste artigo), ainda se encontra em construção e desintegração do estigma que há                
séculos vem sendo mistificado. 

É assim, a partir de um consumo cultural estigmatizado e pouco flexível, como visto na               
análise das principais manchetes jornalísticas do portal de pesquisas Google, que os papéis             
femininos atribuídos ao gênero feminino ainda se encontram muito fechados e pouco coerentes com              
a realidade que os cercam – e, de certa forma, explicam o cenário de lutas marciais como o MMA e                    
o caso de Cris Cyborg, em que a sociedade na qual está inserida ache inaceitável colocar um homem                  
e uma mulher numa mesma categoria, peso e qualificação para lutar em um mesmo ringue. 
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RESUMO 
 
O presente artigo institui como objetivo primordial a análise das práticas rotineiras (operações, 
estratégias e organização) da Fábrica de Comunicação, compreendendo o modo como se 
desenvolveu sua participação no Creative Soccer Challenge (evento proposto pela Redhook). Para 
tanto, foi traçado um caminho de ação, visando: a) identificar processos dialógicos na dinâmica da 
Fábrica de Comunicação; b) elucidar a presença das tecnologias nesse contexto; c) verificar de que 
maneira os estudantes otimizaram sua práticas de trabalho ao participarem do desafio CSC, 
caracterizando abordagens de design thinking. A construção do percurso metodológico contou com 
procedimentos de revisão bibliográfica (revisão de literatura), diálogo com os participantes da 
Fábrica de Comunicação e consulta aos perfis dos objetos no ambiente virtual (Facebook). O 
processo analítico aqui proposto justifica-se pela relevância da reflexão acerca do caráter humano 
da educação – perpassando questões sociais, históricas, políticas e tecnológicas. A escolha do objeto 
empírico busca refletir a representatividade de opções alternativas no contexto do ensino de 
comunicação, fazendo emergir percepções crítico-reflexivas, como por exemplo o envolvimento 
interacional em métodos ativos de aprendizagem e integração grupal. 
 
Palavras-chave: Comunicação/educação; tecnologia; design thinking; Fábrica de Comunicação; 
Redhook. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos educacionais, compreendidos como fundamentais para a edificação social e 

construção de cidadãos plenos em dimensões múltiplas demandam constantes transformações e 

soluções inovadoras, para sistemas de ensino e suas propostas didático-metodológicas. A reflexão 

acerca do caráter humano da educação – perpassando questões sociais, históricas, políticas e 

tecnológicas – demonstra a complexa abrangência de suas funcionalidades e seu reconhecimento no 

mundo particular e coletivo. A presença das novas tecnologias e das interações nas redes 

																																																													
1	 	Trabalho inscrito para o GT Comunicação Sociedade e Cultura, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL. 
2 Estudante de Mestrado no PPG em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR), graduada em 
Comunicação Social – Relações Públicas (UFPR) e em Tecnologia em Design Gráfico (UTFPR), E-mail: 
sarah.hrezende@gmail.com 
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informáticas apontam para a necessidade de repensar os modelos de ensino-aprendizagem 

institucionalizados, em busca de soluções transformativas.  

A criação de uma mentalidade crítica e questionadora, com fins de renovação cultural, nos 

ambientes educacionais relaciona-se à progressão emancipancipatória da figura do educando, 

percebendo-o como ser social. Exige-se que o sistema educacional e suas instituições dialoguem 

com o ecossistema comunicativo, de modo a estabelecer processos de troca que elucidem novas 

abordagens, adequadas à realidade social dos indivíduos educandos e educadores. Partindo desse 

panorama introdutório, o presente artigo propõe a investigação analítica acerca da desenvoltura da 

Fábrica de Comunicação – agência experimental de comunicação da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) – em seus processos cotidianos e durante sua participação no evento Creative 

Soccer Challenge (CSC), proposto pela Redhook School3, como uma prática de ensino alternativa. 

O objetivo primordial do presente artigo define-se por analisar de que modo as práticas 

rotineiras (operações, estratégias e organização) da Fábrica de Comunicação refletiram-se em sua 

participação no Creative Soccer Challenge (CSC)4. Com base nessa diretriz de pesquisa, emergem 

questões complementares que auxiliam o processo de investigação: a) identificar de que maneiras a 

dinâmica da Fábrica de Comunicação contribui para efetivação de processos dialógicos; b) elucidar 

a presença das tecnologias no desenvolvimento das atividades da Fábrica de Comunicação; c) 

analisar de que maneira os estudantes otimizaram sua práticas de trabalho ao participarem do 

desafio CSC; d) verificar a presença de abordagens caracterizadas como Design Thinking na 

atuação da Fábrica de Comunicação.  

Desse modo, a escolha do objeto empírico justifica-se por sua representatividade no 

contexto do ensino de comunicação, fazendo emergir questões reflexivas como o envolvimento 

interacional em métodos ativos de aprendizagem e integração grupal. Como proposto por Orozco-

Gómez (2014), o “aprender” deve passar a constituir-se efetivamente como ação, afastando-se da 

alienação educativa e rompendo com a hegemonia do regime de instrução passiva. Projetos de 

aprendizagem são encaminhados ao longo da vida, sem determinação temporal, envolvendo papeis 

de alternância entre educadores e educados. 

Na busca por elucidação, são acionados operadores teóricos que orientam o processo de 

análise a partir das seguintes contextualizações: tratativas da interface comunicação/ educação, 

																																																													
3		Escola e Hotspot de criatividade, localizada no Espaço Cultural A Fabrika, em Curitiba/ PR.	
4	 Evento criativo esportivo para estudantes de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Design e 
Marketing. Tem por objetivo proporcionar experiências de engajamento (estruturar um projeto de comunicação), 
desenvolvimento de habilidades (por intermédio de oficinas e workshops), contato com o contexto mercadológico 
(junto a profissionais atuantes) e interação entre equipes e universidades (promovida pela última etapa: o desafio 
esportivo). 
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apresentadas por Cittelli (2002, 2011), Kaplún (2011, 2014) e Orozco-Gómez (2006, 2011); 

abordagem de Lévy (1999) e Orozco-Gómez (2006), respectivamente, acerca do ciberespaço de da 

presença das tecnologias no meio social; o processo de design thinking, descrito por Brown (2010) e 

Cavalcanti e Filatro (2017). 

Por intermédio de procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica (revisão de 

literatura) e diálogo em grupo focal5 com os participantes da Fábrica de Comunicação – (a partir de 

um roteiro de perguntas, registradas em áudio), propõe-se uma análise empírica cuja problemática 

se define na percepção do processo educacional orientado pelo viés de participação ativa. Para 

composição do corpo empírico, foram consultados os ambientes virtuais da Fábrica, da Redhook e 

do Creative Soccer Challenge em associação ao diálogo com três alunos do curso de Publicidade e 

Propaganda6 da UFPR (participantes da agência experimental em questão). Buscando retratar o 

momento de diálogo com os estudantes, nossa referencia nominal será atribuída ao termo 

“fabricante”, modo pelo qual o participante da Fábrica se define. Na ordem de apresentação 

proposta pela equipe, temos os seguintes perfis: fabricante 1 (F1) – atendimento; fabricante 2 (F2) – 

planejamento; fabricante 3 (F3) – criação. 

 

2. TEMPORALIDADES DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

Ao longo do tempo, em nossas experiências escolares e acadêmicas, temos vivenciado a 

tecnicidade e a formalidade instituídas nos sistemas educacionais. Contextualizações unilaterais e 

até mesmo rudimentares fixam-se nos ambientes, rotinas e práticas que compõem o ecossistema 

educacional. Processos didáticos são conduzidos por políticas educacionais e regimentos 

curriculares que – na busca por obter resultados quantitativos – acabam dissociando e distanciando 

o ambiente escolar do mundo da vida dos sujeitos que formam a estrutura de ensino-aprendizagem. 

Emergem, desse panorama, questões acerca da adequação de concepções trilhadas pelas instituições 

de ensino e a realidade social na qual se inserem. Revela-se, em pesquisas e análises da interface 

comunicação/ educação, a formalização da ação escolar pressionada pela exterioridade social, um 

“descompasso existente entre o estrito discurso didático pedagógico e as linguagens institucionais 

escolares” (CITELLI, 2002, p.21). 

																																																													
5	No dia 17 de agosto de 2017, foi conduzido – com base em roteiro pré-estruturado, um processo dialógico (grupo 
focal), composto pela pesquisadora e três “fabricantes”. O momento encontra-se gravado em formato de áudio.	
6 A equipe de gestão 2017 é formada também por estudantes dos outros dois cursos da área de Comunicação: quatro 
estudantes de jornalismo (atuando nas funções de criação, mídias sociais e geração de conteúdo) e uma estudante de 
Relações Públicas (responsável pelo atendimento e organização dos setores).  
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O eixo histórico entrelaçado à vida social acaba por reforçar aspectos de uma racionalidade 

hegemônica, cujo caráter informacional desenvolvimentista associa-se ao esforço de formar sujeitos 

alinhados à conjuntura político-econômica. Define-se, segundo Orozco-Gómez (2011), a eficiência 

como único objetivo das autoridades educativas que, bem intencionadas, visam a modernização da 

estrutura educacional sem contemplar um planejamento de ensino reestruturante.  

A exemplo da presença irrefutável das novas tecnologias no cotidiano, percebe-se o 

posicionamento das autoridades de ensino como remediadoras, buscando incorporar aparatos 

tecnológicos e novas mídias no ambiente de ensino de modo meramente instrumental. Segundo 

Lévy (1999), em um contexto social atrelado ao ciberespaço e a cibercultura, incentiva-se o 

professor a assumir o papel de mobilizador da inteligência coletiva de seu grupo educacional; a 

visão do educador como um fornecedor/ depositante de conhecimentos já não se mantém frente aos 

novos desafios tecnológicos.   

Permanece a dúvida a despeito da efetivação de melhorias e aperfeiçoamentos da educação 

que contribuam para uma reforma concreta. Citelli (2002), considera que a escola teria entrado no 

que define como “crise em espiral”, de modo a intensificar suas problemáticas que, antes 

circunstanciais, passam a instituir-se como deformidades estruturais. Segundo o autor, a perspectiva 

de atualização tecnicista do sistema educativo demonstra-se insuficiente quando encarada como 

meramente instrumental/ ferramental, necessitando de aportes didáticos abertos à cultura e às 

capacidades dos sujeitos. Ajustes realizados de modo exclusivamente operacional e racional 

enfrentarão dificuldades de adesão, resultando em propostas confusas e desconexas, um “modelo 

híbrido” que não alcança a essencialidade da formação humanista e tampouco compreende a 

semiose da razão instrumental – voltada às novas tecnologias.  

A institucionalização, materializada na estruturação de projetos de ensino – influenciados 

por padrões curriculares, planos e ementas, diretrizes didáticas, etc. – acaba por aplicar-se tanto ao 

meio escolar (fundamental e médio) quanto à universidade. Para Orozco-Gómez (2006), os 

destempos educativos dos sujeitos sociais, como receptores e audiência, manifestam-se na vida 

escolar. As instituições de ensino, escola e universidade – com a fixação de horários, determinação 

de turno e lugares pré-determinados – mantêm-se como templos da instrução, da preservação 

cultural e da manutenção de tradições fincadas em seus território.  

O autor considera que a escola/ universidade pública estaria constantemente voltando-se ao 

passado, em resistência a olhar para o momento presente e para um futuro hostil. As instituições de 

ensino colocam-se, assim, em posição defensiva diante da onipresença midiática-informática ao 

sentirem-se ameaçadas frente à inovação e flexibilidade (de horários, locais e procedimentos) das 

recentes tecnologias da informação e do ciberespaço, também chamado de “rede” por LÉVY (1999, 
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p. 29) e caracterizado como “o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores; o termo significa não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico que ela abriga”. Compreende-se que o fluxo do saber não mais se 

caracteriza como canalizado e direcionado, mas sim como um processo transicional que se realoca e 

se divide em múltiplos canais e formatações possíveis.  

As escalas lineares – definidas por Lévy (1999), como pirâmides de conhecimento, cujo 

topo indica o saber superior e a base representada por uma série de uniformizações e pré-requisitos 

– resumem os indivíduos a um único perfil, oferecendo programas e cursos moldados a partir de 

escopos estruturados em níveis. Tal concepção deve passar por reformulações que considerem “a 

imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 

reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição 

singular e evolutiva” (LÉVY, 1999, p.158). Os apontamentos do autor refletem-se na fala dos 

fabricantes ao qualificarem o posicionamento e o perfil identitário de sua estrutura, considerando 

não só aspectos físicos, mas interacionais (relacionamentos).   

 
“A gente é uma agência de comunicação integrada, então é justamente essa a ideia da 
Fábrica. Você poder ver como uma agência funciona de todos os ângulos. Então, vira e 
mexe eu sento lá pra trabalhar na sala de criação, eles tão fazendo alguma coisa, eu dou 
meus pitacos. Ou eu sento junto com as meninas de jornalismo, quando elas tão fazendo 
uma matéria, e a gente conversa também.” (F2) 

 

Colocar as instituições de ensino em movimento de ressignificação pressupõe a necessidade 

de repensá-las historicamente e em consonância com a determinação política na busca por evolução. 

De acordo com CITELLI (2002, p.20), é preciso discutir os significados que vestem as ações 

educacionais “de ler e escrever, de exercitar dialógica ou monologicamente a linguagem, de 

conceber a palavra numa dimensão instrumental, nominativa ou ideológica”. Projetos nacionais 

edificadores, comprometidos com a qualificação científica e tecnológica, precisam alinhar-se e 

aproximar-se dos meios de comunicação, percebendo seu papel estratégico no âmbito cultural. 

Programas de adequação constitutiva devem sobrepor a ideia de “ajustes momentâneos” da visão 

equívoca do meio educacional perante as tecnologias. 

A novidade midiática, a última geração de softwares ou inserção de aparatos tecnológicos 

inovadores perdem sua potencialidade frente à falta de estratégias que articulem os múltiplos 

organismos e ambientações que constituem o ecossistema comunicacional no mundo da educação. 

Nas palavras de OROZCO-GÓMEZ (1998, p.81) “não adianta a tecnologia reforçar o processo 

educativo tradicional. Isso não contribui. É necessário pensar na educação a partir das situações dos 

próprios educandos e, com base nisso, imaginar um novo desenho o processo educativo”. 
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3. SABERES COMUNICACIONAIS EM EXPERIMENTAÇÃO 

 

O propósito fundamental da Fábrica de Comunicação relaciona-se à sua capacidade de 

promover motivações e inspirações que contribuam para o aperfeiçoamento do sistema de ensino 

que a circunda. Como agência experimental, sua essência alinha-se aos princípios de descobertas e 

vivências probatórias. A auto-expressão, a maximização de recursos educacionais e a emancipação 

dos estudantes funcionam como motores para a transformação de contextos enraizados.  

Segundo Orozco-Gómez (2006), processos de aprendizagem correlacionados ao paradigma 

da tecnologia informacional conectam-se  a valorização do “descobrir” (em vias de exploração), em 

detrimento do “imitar” (ligado à reprodução) – predominante em diversas manifestações culturais, 

inclusive na educação escolar. Ao observarmos o conteúdo da passagem “a gente aqui é tudo 

calouro; é uma experiência muito legal de você conseguir ir fora daquilo que você sabe fazer, que 

você tá acostumado.” – relatada por F3 – identificamos o paradigma do descobrimento a que o autor 

se refere. O saber-modelo (baseados em acervos e memórias educacionais) é confrontado pelas 

novas configurações de aprendizagem.  

A experiência dos estudantes que atuam na Fábrica de Comunicação – imersa no contexto 

universitário – nos demonstra uma série de alternativas, em vias de amenizar práticas 

institucionalizadas que conferem rigidez e estagnação a processos de ensino-aprendizado. Ao 

relatarem os processos de gestão da Fábrica, enfatiza-se uma tratativa que valoriza e reconhece a 

figura do calouro como prioritária na composição do grupo participante. No caso, todos os anos, 

uma nova equipe gestora é formada, exclusivamente, por estudantes recém-ingressos nos cursos de 

comunicação.  

 
“Nós somos uma empresa júnior, mas dentro do núcleo “empresa júnior” das empresas da 
UFPR, nós somos a mais diferente. A começar pela gestão que é sempre de calouros, 
sempre muda todo ano e nas outras empresas juniores tem gente que fica até o último ano e 
tudo mais. Aqui é só calouro. É uma tradição que já vem há mais de 20 anos.” (F1) 

 

Para Kaplún (2014, p.65), a motivação seria associada às vivências culturais, a estímulos 

psicossociais de participação e autoestima social, criando “uma caixa de ressonância que transforme 

o educando em comunicador e lhe permita descobrir e celebrar, ao comunicá-la, a projeção social 

da própria palavra”. A auto-expressão otimiza processos de ruptura com a cultura unilateral, 

imposta por padrões de aulas expositivas, por exemplo. Princípios de autoaprendizagem e 

coaprendizagem, ao serem ativados, estimulam a percepção de uma autonomia latente, conduzindo 

o sujeito aprendiz a descobrir seu próprio caminho rumo ao conhecimento.  
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A emancipação de modelos coercitivos de ensino contribuiriam para a desenvoltura do 

sujeito como ser social participante de sua realidade. Torna-se indispensável a reflexão em torno da 

construção de espaços educacionais dialógicos e interdisciplinares, os quais descentralizem a 

produção de conhecimento. O objetivo seria aumentar os níveis de participação, permitindo que 

todos os envolvidos no processo comunicativo/ educacional – incluindo a mídia, a comunidade e as 

instituições sociais – tornem-se interlocutores.  

Considerando-se a presença das equipes formadas por estudantes de comunicação – 

integrados ou não à Fábrica de Comunicação e oriundos de outras instituições de ensino superior – 

tem-se a interação intergrupal que, segundo Kaplún (2014), amplificam os campos de visão e 

conhecimento ao mesmo tempo que aperfeiçoam capacidades de expressão e participação. A 

perspectiva holística dos processos se desenvolveria não somente a partir da formação de grupos 

específicos, mas de um sistema integrado “tão dinamizador quando promover a formação de grupos 

é proporcionar canais para que esses grupos se intercomuniquem uns com os outros” (KAPLÚN, 

2014, p.74). Nessa conjuntura, a ampliação da dimensão coletiva teria como resultado a conexão em 

rede intergrupal, a qual poderíamos estabelecer analogia com a conceituação proposta por Lévy 

(1999) acerca da ideia de “web” – conceituada como um plano onde tudo se aloca e se diferencia, 

não havendo hierarquias, mas articulações múltiplas e transversais (rizomas) que abarcam diversos 

pontos de vista. 

Ainda que possuam funções específicas, percebe-se a colaboração entre os fabricantes, de 

modo a não se limitarem à atividade de seu cargo “oficial”. Busca-se compreender os processos de 

comunicação de modo integrado, sendo possível também a troca de visões e a experimentação de 

práticas diversificadas dentro do que se define como a atividade de cada profissional (jornalista, 

publicitário e relações públicas) em uma agência de comunicação. A equipe tem a oportunidade de 

vivenciar cada setor e suas particularidades, primando por processo horizontais. 

Pontua-se que, 2 semanas após a entrada dos calouros, inicia-se a seleção, constituída por 

três etapas: dinâmica, entrevista e reunião/ projeto (relacionado ao cargo). Considera-se a formação 

ainda incipiente dos candidatos (em momento de adaptação e início do curso), compreendendo a 

possibilidade de desconhecimento acerca de diversas questões referentes às atividades do 

comunicador. No entanto, busca-se reconhecer características relacionadas a determinados perfis de 

atuação, a fim de nortear os participantes na descoberta de suas potencialidades. Entende-se que o 

direcionamento para determinada função é algo flexível, evitando estabelecer modos de trabalho 

reducionistas – a transição entre áreas de atuação diversificadas dentro da Fábrica é uma prática 

comum. Os cargos e suas respectivas responsabilidades são fixos durante cada gestão, mas a 

atuação é mutável, possibilitando a experimentação e a mobilidade.  
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Após a seleção, a nova equipe tem um período de adaptação junto à gestão anterior, 

denominado “mês de experiência”. Durante essa dinâmica, os dois grupos trabalham em conjunto, 

executando tarefas rotineiras e processos funcionais. Percebe-se que o momento de transição 

apresenta uma ritualidade que visa amenizar possíveis bloqueios, medos e inseguranças. Os ex-

fabricantes personificam-se em figuras de orientação que se perduram ao longo do tempo. Criam-se 

vínculos que viabilizam a continuidade dos relacionamentos, como extensões do ambiente da 

Fábrica. Desenvolvem-se didáticas e métodos alternativos a padrões de ensino institucionalizados, 

os quais demandam tempo complexas remodelagens socioculturais. 

 

“Tem gente de 2008 que vem pra conversar com a gente, falar sobre a vida, visitar (...) a 
Fábrica é muito mais que uma empresa, é uma família. Parece um pouco clichê dizer isso, 
mas é, porque tem um sentimento de pertencimento muito grande (...) por exemplo, o criador 
da Fábrica, de 22 anos atrás. Ele hoje tem uma agência no Japão. Aí uma gestão do ano 
passado, ano retrasado, mandou e-mail pra ele ‘tudo bom, só pra fazer uma entrevista’ e o 
cara ‘ah, olha esse plano de comunicação, vamo fazer!’.” (F3). 

 

Para eles, o momento de conjunção entre equipe antiga e equipe nova baseia-se em discursos 

esclarecedores, como explicitado nas seguintes sequencias: a) “não existe uma prisão, uma corrente, 

uma regra; são recomendações, coisas que fizeram que deu certo e podem ser repetidas, modos de 

trabalho, como fazer as coisas” (F3); b) “(...) porque tem muita coisa que as vezes é muito 

específica na área da comunicação que, pra uma pessoa que nunca teve contato com o mercado, não 

teve contato com nada, nunca vai saber (...) então, tudo, a parte burocrática até parte de jargão e 

tudo mais é passado. E a parte prática principalmente” (F1).  

 

4. DESENHANDO NOVAS ABORDAGENS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A participação da Fábrica, enquanto agência experimental, acontece pela primeira vez nessa 

edição do CSC. Anteriormente, equipes eram formadas aleatoriamente, associadas ou não à agência. 

A partir desse ano (2017), o CSC divide-se em três etapas: a) competição entre as agência 

experimentais; b) o desafio criativo; c) desafio esportivo. Desse modo, a primeira fase direciona-se 

especificamente à Fábrica de Comunicação representando a figura da agência. Na fase 1, agências 

juniores competem pela obtenção do maior índice de engajamento na divulgação do evento; são 

propostas ações dentro da respectiva universidade – no caso da Fábrica, na UFPR – para promover 

o evento e angariar inscrições para participação na próxima fase (o desafio criativo).  

A fase 2 propõe a formação de equipes de criação, a partir dos cursos de comunicação de 

cada universidade; a proposta é a apresentação de um plano de comunicação para um time de 
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futebol – contemplando aspectos gráficos (brasão, identidade visual e aplicações, como camiseta), 

produtos audiovisuais (hino e vídeo de divulgação do time), storytelling, mídias sociais, etc. O ideal 

é que várias equipes, dentro de uma mesma universidade se inscrevam, a fim de gerar 

possibilidades diversas.  

Ao final do desafio criativo, uma equipe de cada universidade é selecionada e seu projeto 

aplicado na prática – o time de futebol que representará a instituição na terceira e última etapa: o 

desafio esportivo. Nessa fase, o objetivo primordial é estabelecer um cenário de interação entre as 

equipes participantes, de engajamento entre os estudantes, tanto na parte criativa quando no 

concurso esportivo.  

Apesar do caráter competitivo continuar presente, esse momento produz, com a ação 

esportiva, com o “jogar futebol”, oportunidades de comunicação entre todos os participantes das 

equipes do CSC. No vídeo de divulgação do evento (disponível no site da Redhook) percebe-se a 

concretização das propostas de criação de vínculos, troca de experiência e formação de novos 

saberes nos seguintes depoimentos (coletados na edição anterior, em 2016): a)  “o campeonato tá 

sendo divertido, a gente tá conhecendo uma galera de outras universidades”; b) “vários times, bons 

atletas, uma excelente proposta pra treinar a gente que tá no meio da comunicação”. 

Forma-se o espaço intergrupal, tão caro à Kaplún (2014), no qual a dimensão coletiva 

amplia-se em circuitos intercomunicacionais. As diferentes realidades de cada grupo – vivenciadas 

nos âmbitos particulares das agências experimentais em suas respectivas universidades (públicas e 

particulares, de Curitiba e de outras cidades do Paraná) – são compartilhados diante de um fato 

social: a competição esportiva.  

Cada time expressa-se em sua performance esportiva – no momento do jogo, em campo – e 

criativa – da divulgação nas redes sociais (onde a identidade de cada time é apresentada em 

produtos audiovisuais) à representação de seu perfil identitário no uniforme (produzido a partir do 

projeto vencedor no “desafio criativo”). Os participantes têm sua atuação reconhecida em práticas 

efetivas, enxergando também as diferentes visões dos outros times, em processos de imput 

(múltiplas fontes de alimentação informativa) e output (receptores e interlocutores multiplicados).  

De acordo com LÉVY (1999, p.162), “mesmo quando não é acompanhada de encontros, a 

interação no ciberespaço continua sendo uma forma de comunicação”. Como proponente do evento 

“Creative Soccer Challenge” (CSC), a Redhook apresenta-se como uma instituição alternativa no 

processo educacional, comunicando-se com as equipes majoritariamente através do ciberespaço 

(desde a inscrição, realizada pelo site . No decorrer de toda a proposta do “desafio”, foram 

oferecidos workshops e oficinas que contribuíram para a elaboração de todas as exigências 

pontuadas no descritivo do CSC (disponível no portal  web da Redhook). Por intermédio do espaço 
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virtual, os estudantes obtêm as informações necessárias ao seu desenvolvimento e promovem suas 

ações comunicativas.  

A presença nas redes sociais, naturalizadas no ciberespaço, verifica-se tanto nas estratégias 

comunicativas da Redhook quanto da Fábrica de Comunicação. Os perfis no Facebook e Instagram 

foram atualizados constantemente, buscando localizar as formas de  participação, os momentos do 

evento e os resultados obtidos. O vídeo, produzido pela Fábrica, que divulga sua proposta de ação 

para prospectar inscrições para o evento, obteve níveis de repercussão reconhecidos pela própria 

Redhook. Ao compartilhar em seu perfil e utilizar o vídeo da ação proposta (“Campeonato de 

Embaixadinhas”) como exemplo de engajamento, a Redhook coloca-se como receptora e 

interlocutora junto aos participantes, aberta a seus conhecimentos e visões.  

Em se tratando da seleção dos projetos desenvolvidos pelos alunos são acionados, pela 

Redhook, profissionais atuantes no mercado de comunicação para composição dos júris – cujo 

contato com os alunos define-se no ambiente online (a equipe sabe quem é cada jurado, a partir dos 

perfis apresentados no site) e no âmbito presencial (as oficinas e workshops são ministrados por 

alguns dos jurados). Cada universidade recebe uma equipe de avaliadores para  análise dos projetos 

resultantes da segunda etapa. Como mencionado, os “vencedores” do desafio criativo têm seus 

projetos aplicados na prática.  

Ainda que a participação da Fábrica tenha sido pontual – apenas na primeira fase, referente 

às agência experimentais – o desafio de divulgar o evento  por meio de ações estratégicas 

proporcionou momentos de engajamento entre os fabricantes. Foram mediadas diferentes maneiras 

de olhar para a realidade a sua volta, interpretando expressões comunicativas que potencializam 

processos transformativos, a partir da reorganização de saberes e conhecimentos adquiridos. O 

plano de comunicação, desenvolvido pela Fábrica de Comunicação para divulgar o CSC, baseou-se 

em estratégias centradas na capacidade intuitiva dos integrantes da equipe em convergência ao 

desenvolvimento funcional e emocional de ideias criativas. Cita-se essa experiência na seguinte 

passagem:  

 
“A gente tem, na nossa equipe, as nossas coisas que funcionam muito bem; câmera, 
computador, tudo mais, funcionou muito bem; mas a gente colocou que a gente tem que 
superar tal equipe; não é porque a gente tem menos recursos que a gente não vai fazer um 
projeto melhor, sabe? Competência independe de equipamento.” (F2) 

 

A definição de estratégias e métodos alternativos emergem da tentativa de buscar opções 

que, ao mesmo tempo representem sua identidade como equipe (fabricante e alunos da UFPR) e 

construam possibilidades desruptivas com as dificuldades e intempéries do meio. Não se prendem 

às limitações instrumentais (defasagem e falta de aparelhos tecnológicos, como câmeras, estúdios 
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bem equipados e softwares avançados), encontrando modos de ação que se adequem à sua 

realidade. Tem-se a aplicabilidade do conceito de design thinking, definido por Brown (2009) como 

uma disciplina ligada à sensibilidade e aos métodos do designer com o intuito de conciliar 

oportunidades de inovação.  

Segundo o autor, a natureza interativa do design thinking conecta-se a  princípios 

elementares alinhados à inspiração, idealização e implementação, como: a) sair da zona de conforto, 

explorando o cenário e identificando pontos de mudança/ aperfeiçoamento; b) converter 

necessidade em demanda, colocando as pessoas em primeiro lugar; c) definição de matriz mental e 

entendimento de processo; d) construindo para pensar, referenciando o poder da prototipagem; d) a 

edificação da cultura de experimentação; e) a divulgação da mensagem. Brown (2009), cita ainda o 

poder do ativismo no design (encarado como processo de construção/ elaboração/ 

desenvolvimento), em que as inspirações e desafios altruístas convergem para resultados potenciais 

e otimizadores dos recursos disponíveis.   

 
Talvez a oportunidade  mais importante para impacto de longo prazo seja por meio da 
educação. Os designers aprenderam alguns poderosos métodos para chegar a soluções 
inovadoras. Como podemos utilizar esses métodos não apenas para educar a próxima 
geração de designers, mas também pensar em como a educação pode ser reinventada 
visando liberar o amplo reservatório de potencial humano? (BROWN, 2010, p.209) 

 

A própria dinâmica de trabalho da Fábrica, contribui para o desenvolvimento e 

potencialização de capacidades na associação coletiva de seus integrantes. Criatividade, reflexão, 

visão processual/ holística e protagonismo se configuram em meio a uma série de restrições e 

imposições, inerentes ao contexto educacional da universidade pública. Novas alternativas de 

ensino-aprendizagem, baseadas na produção cultural e comunicacional em grupo, viabilizam 

condições para a emancipação do indivíduo. As amarras e empecilhos institucionais são diluídos na 

conscientização e no conhecimento acerca dos potenciais de cada sujeito em sintonia. O design 

thinking seria um instrumento-chave para a identificação e desenvolvimento das capacidades 

potenciais do indivíduo, a partir das seguintes perspectivas, citadas por CAVALCANTI e 

FILATRO (2017): a) abordagem de inovação; b) metodologia para solução de problemas; c) 

estratégia de ensino aprendizagem. Para além da sala de aula, o contexto educacional envolve-se em 

mediações com ecossistemas sociais diversos, dialogando com manifestações discursivas de ideias, 

valores e conhecimentos interdisciplinares.  

As aprendizagens alternativas verificam-se também na relação da Fábrica com as oficinas e 

workshops, ofertadas pela Redhook no período do CSC. Apesar da especificidade de sua dinâmica 

para o evento, as oficinas contribuem para a formação dos estudantes de modo amplificado. Com 
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temáticas, abordam desde noções de briefing e planejamento (comuns a uma série de procedimentos 

comunicacionais) até a tratativa com jingles (para produção de áudio, no caso, o hino da campanha) 

e photoshop (vinculada ao desenvolvimento gráfico e editorial).  

Quando comentam sobre sua participação nas oficinas, os fabricantes consideram a 

qualidade experimental e multiplicadora de saberes, ao descreverem sua percepção nas seguintes 

passagens discursivas de F3: a) “apesar de ser uma coisa individual, é aplicado em várias situações, 

porque a gente tá aqui aprendendo muita coisa e quando a gente vai lá a gente aprende mais coisa; 

como lidar, como fazer; é muito bacana”; b) “ele [profissional que conduz a oficina/ workshop] 

mostra o universo amplo daquele tema, mas ele redireciona pro futebol (...) então você tem um 

pouco dos dois, não é só o futebol e nem o conteúdo por si só, é uma mescla dos dois”. Configura-

se o cenário de “desterritorialização da biblioteca”, citado por Lévy (1999) como uma nova relação 

com o conhecimento: o saber transmitido pelas coletividades humanas e vivas, presentes e atuantes 

não  mais restrita ao espaço físico, mas amplificada no ciberespaço (o mundo virtual). 

A Redhook é vista pelos estudantes como uma ponte entre mercado e universidade, como 

uma mediadora que viabiliza a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos – tanto no ambiente 

universitário quanto nos cursos e orientações ofertados em sua estrutura. Caracteriza-se como um 

espaço para a experimentação que, ao refletir as nuances mercadológicas e suas funcionalidades, 

possibilita que estudantes vivenciem o que podemos chamar de “fase probatória”, antes de seu 

ingresso no mercado de trabalho.  

 
A Federal, na verdade, é bem teórica (...) ela prepara você pra academia, prepara você pra 
fazer estudo e pra fazer pesquisa. A minha visão das aulas é que elas ensinam você a pensar 
e a transformar, agora, eles não te ensinam a ir pro mercado. Você vai ter que ter 
experiência de mercado pra aplicar os conhecimentos da faculdade e aí sim você inova e 
transforma o mercado. Então assim, eu acho que acaba unindo as duas coisas. Eu não julgo 
a faculdade por fazer isso, eu entendo 100% os motivos deles. Tipo, é uma universidade 
federal, onde você tem que de fato fazer pesquisa e devolver pra sociedade algo que ela te 
deu e a Red [Redhook] ajuda a juntar esses dois. Você junta o mercado com a 
transformação e as ideias que a universidade te dá. (F1) 

 

A instituição escolar, não mais como detentora do conhecimento legítimo, insere-se em uma 

nova conjuntura social (modernidade tardia) que exige alterações transformativas em seu modus 

operandi. Para tanto, Orozco-Gómez (2011) defende que seria preciso alterar os pontos de chegada 

e partida do conhecimento cujos princípios pedagógicos tradicionais instituem na figura do aluno e 

do professor, respectivamente. Propõe-se uma mudança de endereçamento, a fim de deslocar o 

ponto inicial, partindo-se agora do sujeito educando e seu contexto vivencial.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As instituições educacionais, inseridas em contextos históricos, políticos, sociais e 

econômicos cada vez mais amplificados e complexos, são colocadas frente a desafios múltiplos, 

exigindo-se uma postura consciente da realidade social e cultural que a rodeia. Verifica-se a 

constante cobrança do meio social com relação às abordagens do sistema educativo em vistas de 

considerar a potencialidade que seu ecossistema oferece.  Os apontamentos da sociedade civil 

sugerem um posicionamento de renovação e inovação contínuos dos processos educacionais – no 

que se refere desde o plano estrutural ao plano das relações e conexões que neles se constituem. 

Os estudos culturais passam a exercer uma crescente força impulsionadora no meio 

pedagógico –, buscando compreender os processos de construção de identidade e representação, 

bem como meios de reconhecer e edificar a multiculturalidade e a subjetividade dos operadores 

educacionais. As novas tecnologias e as redes informáticas, onipresentes no tecido social, tornam 

defasadas as relações simbólicas com os saberes e as práticas educativas unidirecionais. O campo 

da educação vê-se permeado por novas alternativas de ensino-aprendizagem, formatadas pelos 

sujeitos educandos que, anteriormente, eram considerados como depósitos de conhecimento.  

Alinhado a esse panorama, verifica-se a atuação da Fábrica de Comunicação e da Redhook 

como soluções transformativas que ofereçam a possibilidade de atualizar o meio educacional. Seus 

esforços baseiam-se em preceitos dialógicos e interdisciplinares que consideram a socialização e a 

emancipação dos sujeitos como meios de aprofundar o conhecimento. A comunicação e a 

descoberta são incluídos nas dinâmicas processuais dessas duas instituições, bem como a 

otimização de recursos e estratégias de ação. Percebe-se a presença da tecnologia não só na 

materialização de aparatos, mas em atitudes e contextos sócio-culturais. Caracterizam-se assim 

processos valorativos que constituem a visão de design thinking, propondo metodologias subjetivas 

e inovadoras. 

A Fábrica, como agência de comunicação experimental, gera espaços de interação entre 

estudantes dos três cursos formativos no campo da Comunicação – Relações Públicas, Publicidade e 

Propaganda e Jornalismo. Demonstra-se a consciência de seu papel como orientadora dos processos 

de identificação, considerando a flexibilidade e o dinamismo como essenciais à formação do sujeito 

pós-moderno, em constante transformação. Celebra-se a possibilidade de experimentação como 

fundamental para a constituição do perfil profissional de cada participante, em respeito a sua 

identidade mutável.  

Ao promover o evento Creative Soccer Challenge, a Redhook coloca-se como uma ponte 

entre o mundo mercadológico e o mundo universitário, criando caminhos e mediações que 
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conduzem a compreensão de processos elucidativos e emancipadores. Redefine direcionamentos e 

abordagens pedagógicas, apresentando novas perspectivas aos praticantes de suas propostas, 

alinhada à presença da tecnologia em conjunção a suas dinâmicas.  
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ESCOLA SEM PARTIDO: O MOVIMENTO EM RESPOSTA ÀS LUTAS POR 
RECONHECIMENTO1

Erica Cristina Verderio Bianco2

RESUMO

Pretende-se apresentar neste trabalho as características do movimento Escola Sem Partido (ESP), suas 
demandas e repertórios de ação, confrontando-as com as políticas públicas afirmativas e os avanços 
na legislação que garantem o reconhecimento das identidades de gênero nas instituições escolares, à 
luz da teoria bidimensional de justiça social de Nancy Fraser, partindo-se da premissa que o ESP 
impede o reconhecimento dessas identidades. Para efeito de comparação, foram analisados 
qualitativamente textos, vídeos, fotos e comentários publicados no site e na fanpage do movimento 
no Facebook em um período de 30 dias. Ao confrontar as demandas e repertórios do ESP com as 
lutas reconhecimento de identidades de gênero, foi possível inferir que o movimento Escola Sem 
Partido ganha força no confronto com pensamentos divergentes dos preceitos morais e religiosos de 
seus seguidores, cujas demandas reivindicam aos professores que se abstenham de debater questões 
de gênero em sala de aula. Conclui-se que as mobilizações produzem efeitos que contribuem para 
aprofundar as relações assimétricas de poder e perpetuar as injustiças sociais.

Palavras-chave: Escola Sem Partido. Gênero. Justiça social. Reconhecimento. 

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar se o movimento Escola Sem Partido (ESP) 

contraria os princípios de paridade participativa ao reivindicar a abstenção dos currículos escolares a 

temas relacionados a gênero, à luz da tese bidimensional de justiça social de Nancy Fraser. A escolha 

teórica se justifica pelo fato de Fraser construir sua tese voltada para as interações que ocorrem em 

âmbito institucional, ao contrário da perspectiva teórico-filosófica de Axel Honneth, que situa o 

reconhecimento no campo intersubjetivo (ou seja, o sujeito constrói sua identidade e se auto realiza 

com base no reconhecimento obtido de outras pessoas, ao passo que a ausência ou o falso 

reconhecimento do e pelo outro produzem identidades degeneradas). 

A partir dos textos, vídeos, fotos e comentários publicados no site e na fanpage do

movimento no Facebook, pretende-se analisar sua pauta de reivindicações e seus repertórios de ação 

coletiva, posteriormente confrontando-os com as políticas afirmativas de gênero implantadas nas 

escolas por meio de instrumentos legais. Entendemos que o ESP se opõe aos avanços alcançados 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, na linha de Comunicação e Política da 
Universidade Federal do Paraná. Membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral. E-mail: 
ericabianco@ufpr.br.
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pelos movimentos sociais que buscam visibilidade para as lutas por reconhecimento das identidades 

de gênero e combatem as discriminações e violências produzidas pelo machismo e pela cultura 

heteronormativa.

O trabalho está organizado em quatro sessões, além desta introdução. Na sessão 2, 

apresentamos o Escola Sem Partido e o contexto no qual ele se desenvolve, confrontando-os com as 

políticas afirmativas em gênero. A análise é feita através do material publicado no site e na fanpage 

do movimento entre os dias 15 de junho e 15 de julho de 2017. Na sessão 3, descrevemos como as 

lutas por reconhecimento das questões de gênero penetram o ambiente escolar, institucionalizadas 

por políticas públicas afirmativas que são orientadas por legislação federal, instrumentos normativos 

do Poder Executivo e tratados internacionais em direitos humanos. Na sessão 4, sintetizamos os 

pontos da teoria bidimensional de justiça social de Nancy Fraser que se relacionam com as 

reivindicações do ESP, com o objetivo de verificar se os princípios de paridade de participação são 

contrariados.

Por fim, apresentamos a conclusão do estudo, com a consciência de que não se trata de uma 

análise em profundidade do tema, devido ao recorte do objeto e às limitações temporal e metodológica 

encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho, por exemplo, a escolha por abordar os avanços 

obtidos pelas lutas por reconhecimento, e não as mobilizações em si.  

2. O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO

No Brasil, o Escola Sem Partido é atualmente um dos principais exemplos de relativismo 

intelectual3 no campo da educação, apoiando-se na defesa intransigente da neutralidade dos currículos 

escolares em relação a temas ligados à educação moral, religiosa e política. O relativismo intelectual 

manifesta-se, muitas vezes, quando as políticas e diretrizes educacionais são acusadas de 

confrontarem a autoridade familiar. Os relativistas argumentam que os pais têm o direito de decidirem 

por um modelo de educação que seja compatível com os valores morais e religiosos da família e, não 

sendo possível às escolas atenderem à multiplicidade de valores da sociedade, clamam por uma 

neutralidade absoluta do ambiente escolar em relação a assuntos que possam desrespeitar as 

convicções de ordem moral, religiosa e política de cada família. 

Os temas ligados a identidade de gênero e a diversidade sexual constituem o principal alvo 

3Segundo Canclini (2003, p. 101), o relativismo intelectual surge em reação ao universalismo científico (como 
consequência da secularização do Estado que retira da religião o monopólio da condução dos assuntos morais da 
sociedade), despolitizando a educação e reinterpretando o conhecimento científico como sendo o campo em que é refletida 
a vontade de poder de grupos particulares. 
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pelos movimentos sociais que buscam visibilidade para as lutas por reconhecimento das identidades 

de gênero e combatem as discriminações e violências produzidas pelo machismo e pela cultura 

heteronormativa.
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sociedade), despolitizando a educação e reinterpretando o conhecimento científico como sendo o campo em que é refletida 
a vontade de poder de grupos particulares. 

dos defensores da neutralidade nos currículos escolares. Ao eliminar tais temas da agenda escolar, o 

relativismo intelectual acaba se transformando, salvo melhor interpretação, num obstáculo à 

pluralidade de ideias, valores e culturas, essencializando o debate a favor da cultura dominante. 

Nos últimos anos, em dezenas de países de todos os continentes, presencia-se a eclosão de 
um ativismo religioso reacionário que encontrou no “gênero” o principal mote em suas 
mobilizações. “Gênero”, “ideologia de gênero”, “teoria do gênero” ou expressões afins são 
brandidos em tons alarmistas, conclamando a sociedade para enfrentar um inimigo 
imaginário comum. E, em nome da luta contra ele, se empreendem ações políticas voltadas 
a reafirmar e impor valores morais tradicionais e pontos doutrinais cristãos dogmáticos e 
intransigentes. (JUNQUEIRA, 2017, p. 25). 

Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em 14 de fevereiro de 2017, a 

respeito do projeto de lei que pretende instituir no ordenamento jurídico brasileiro o programa 

defendido pelo Escola Sem Partido, o jurista Miguel Nagib, discursou sobre a suposta doutrinação do 

Estado através da educação:

Só afirmo o seguinte: os pais são obrigados a mandar seus filhos para a escola e há alguns 
que discordam desse ponto de vista. O Estado obriga as famílias a mandarem os seus filhos 
para a escola. Depois, os agentes públicos, os funcionários do Estado aproveitam-se desse 
fato, da circunstância de os pais serem obrigados a mandar seus filhos para escola, para, 
depois, transmitirem aos filhos dos outros os seus próprios valores morais. Então, essa é a 
questão. Não está em questão aqui a orientação sexual, não está! A questão é o direito dos 
pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. (NAGIB, 2017). 

Fundado em 2004, a partir do velho medo do comunismo e da indignação de seu fundador, 

o jurista Miguel Nagib, à suposta “doutrinação marxista” nas escolas (MIGUEL, 2016, p. 600), o

movimento se apresenta como “uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem 

qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária” e “uma organização de estudantes 

e pais preocupados com a contaminação político-ideológica das escolas”. Segundo textos publicados 

na fanpage do Escola Sem Partido no Facebook, há em curso no Brasil um “projeto de engenharia 

social, que supõe a implementação de uma nova escala de valores” ao qual os professores estariam 

“engajados”. Boa parte das escolas são “vítimas do assédio de grupos e correntes políticas e 

ideológicas com pretensões claramente hegemônicas”. (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Por isso, 

o objetivo do movimento é aprovar uma lei que obrigue as escolas a afixar em todas as salas de aula

do ensino fundamental e médio um cartaz contendo os “deveres do professor”. Resumidamente, os 

professores deveriam eximir-se de “doutrinar” seus alunos conforme sua própria ideologia política, 

religiosa, moral e partidária.

O pesquisador Luís Felipe Miguel afirma que o ESP ganhou força nos últimos anos ao aliar-

se à agenda conservadora no combate à chamada “ideologia de gênero”, enquadrando a discussão no 

696 



pelos movimentos sociais que buscam visibilidade para as lutas por reconhecimento das identidades 

de gênero e combatem as discriminações e violências produzidas pelo machismo e pela cultura 

heteronormativa.

O trabalho está organizado em quatro sessões, além desta introdução. Na sessão 2, 

apresentamos o Escola Sem Partido e o contexto no qual ele se desenvolve, confrontando-os com as 

políticas afirmativas em gênero. A análise é feita através do material publicado no site e na fanpage 

do movimento entre os dias 15 de junho e 15 de julho de 2017. Na sessão 3, descrevemos como as 

lutas por reconhecimento das questões de gênero penetram o ambiente escolar, institucionalizadas 

por políticas públicas afirmativas que são orientadas por legislação federal, instrumentos normativos 

do Poder Executivo e tratados internacionais em direitos humanos. Na sessão 4, sintetizamos os 

pontos da teoria bidimensional de justiça social de Nancy Fraser que se relacionam com as 

reivindicações do ESP, com o objetivo de verificar se os princípios de paridade de participação são 

contrariados.

Por fim, apresentamos a conclusão do estudo, com a consciência de que não se trata de uma 

análise em profundidade do tema, devido ao recorte do objeto e às limitações temporal e metodológica 

encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho, por exemplo, a escolha por abordar os avanços 

obtidos pelas lutas por reconhecimento, e não as mobilizações em si.  

2. O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO

No Brasil, o Escola Sem Partido é atualmente um dos principais exemplos de relativismo 

intelectual3 no campo da educação, apoiando-se na defesa intransigente da neutralidade dos currículos 

escolares em relação a temas ligados à educação moral, religiosa e política. O relativismo intelectual 

manifesta-se, muitas vezes, quando as políticas e diretrizes educacionais são acusadas de 

confrontarem a autoridade familiar. Os relativistas argumentam que os pais têm o direito de decidirem 

por um modelo de educação que seja compatível com os valores morais e religiosos da família e, não 

sendo possível às escolas atenderem à multiplicidade de valores da sociedade, clamam por uma 

neutralidade absoluta do ambiente escolar em relação a assuntos que possam desrespeitar as 

convicções de ordem moral, religiosa e política de cada família. 

Os temas ligados a identidade de gênero e a diversidade sexual constituem o principal alvo 

3Segundo Canclini (2003, p. 101), o relativismo intelectual surge em reação ao universalismo científico (como 
consequência da secularização do Estado que retira da religião o monopólio da condução dos assuntos morais da 
sociedade), despolitizando a educação e reinterpretando o conhecimento científico como sendo o campo em que é refletida 
a vontade de poder de grupos particulares. 

dos defensores da neutralidade nos currículos escolares. Ao eliminar tais temas da agenda escolar, o 

relativismo intelectual acaba se transformando, salvo melhor interpretação, num obstáculo à 

pluralidade de ideias, valores e culturas, essencializando o debate a favor da cultura dominante. 

Nos últimos anos, em dezenas de países de todos os continentes, presencia-se a eclosão de 
um ativismo religioso reacionário que encontrou no “gênero” o principal mote em suas 
mobilizações. “Gênero”, “ideologia de gênero”, “teoria do gênero” ou expressões afins são 
brandidos em tons alarmistas, conclamando a sociedade para enfrentar um inimigo 
imaginário comum. E, em nome da luta contra ele, se empreendem ações políticas voltadas 
a reafirmar e impor valores morais tradicionais e pontos doutrinais cristãos dogmáticos e 
intransigentes. (JUNQUEIRA, 2017, p. 25). 

Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em 14 de fevereiro de 2017, a 

respeito do projeto de lei que pretende instituir no ordenamento jurídico brasileiro o programa 

defendido pelo Escola Sem Partido, o jurista Miguel Nagib, discursou sobre a suposta doutrinação do 

Estado através da educação:

Só afirmo o seguinte: os pais são obrigados a mandar seus filhos para a escola e há alguns 
que discordam desse ponto de vista. O Estado obriga as famílias a mandarem os seus filhos 
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questão. Não está em questão aqui a orientação sexual, não está! A questão é o direito dos 
pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. (NAGIB, 2017). 

Fundado em 2004, a partir do velho medo do comunismo e da indignação de seu fundador, 

o jurista Miguel Nagib, à suposta “doutrinação marxista” nas escolas (MIGUEL, 2016, p. 600), o

movimento se apresenta como “uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem 

qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária” e “uma organização de estudantes 

e pais preocupados com a contaminação político-ideológica das escolas”. Segundo textos publicados 

na fanpage do Escola Sem Partido no Facebook, há em curso no Brasil um “projeto de engenharia 

social, que supõe a implementação de uma nova escala de valores” ao qual os professores estariam 

“engajados”. Boa parte das escolas são “vítimas do assédio de grupos e correntes políticas e 

ideológicas com pretensões claramente hegemônicas”. (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Por isso, 

o objetivo do movimento é aprovar uma lei que obrigue as escolas a afixar em todas as salas de aula

do ensino fundamental e médio um cartaz contendo os “deveres do professor”. Resumidamente, os 

professores deveriam eximir-se de “doutrinar” seus alunos conforme sua própria ideologia política, 

religiosa, moral e partidária.

O pesquisador Luís Felipe Miguel afirma que o ESP ganhou força nos últimos anos ao aliar-

se à agenda conservadora no combate à chamada “ideologia de gênero”, enquadrando a discussão no 

terreno moral em contraposição ao político:

Antes, a ideia de uma “Escola Sem Partido” focava sobretudo no temor da “doutrinação 
marxista”, algo que estava presente desde o período da ditadura militar. O receio da discussão 
sobre os papéis de gênero cresceu com iniciativas para o combate à homofobia e ao sexismo 
nas escolas e foi encampado como bandeira prioritária pelos grupos religiosos conservadores. 
(MIGUEL, 2016, p. 595). 

Para mobilizar a opinião pública e, ao mesmo tempo, exercer pressão sobre o poder público 

(especialmente a esfera legislativa), o ESP lança mão de variados repertórios de ação em que 

demandas coletivas são manifestadas de forma pública ou não-pública, utilizando-se de:

1. Instrumentos jurídicos e legais: a) modelo de notificação extrajudicial

para ser utilizado pelos pais a fim de “prevenir o abuso da liberdade de ensinar por parte 

do professor” e “para que ele se abstenha de adotar certas condutas em sala de aula”; b) 

representações ao ministério público solicitando a instauração de inquérito civil e 

ajuizamento de ação civil pública visando à condenação das escolas públicas e privadas 

e dos cursos pré-vestibulares a afixar nas salas de aula o cartaz com os deveres do 

professor; c) orientação jurídica para que pais processem  por dano moral “professores 

que transmitirem conteúdos imorais aos seus filhos”; d) recentemente o coordenador do 

ESP ajuizou uma ação contra uma cláusula do edital do Enem que prevê a anulação da 

redação cujo conteúdo desrespeite os direitos humanos, por considerar que a cláusula 

afronta as liberdades de expressão e opinião. 

2. Audiências públicas nas câmaras municipais, assembleias legislativas

dos Estados e nas duas casas do Congresso Nacional.

3. Apresentação de projetos de lei nas casas legislativas e manifestações

em plenário.

4. Palestras com políticos, com o fundador (e coordenador) e com figuras

públicas apoiadoras da iniciativa em diversas cidades do país. 

5. Eventos de rua, como a Marcha pelo Escola Sem Partido em “apoio ao

ESP e repúdio à atuação do MP contra a família”. 

6. Realização, em 2014, do 1º Congresso Nacional sobre Doutrinação

Política e Ideológica nas Escolas.

7. Concurso de fotografia, incentivando alunos a fotografarem “faixas e

cartazes colocados na sua escola, tomando partido sobre as reformas trabalhista e 

previdenciária”. 
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4. Palestras com políticos, com o fundador (e coordenador) e com figuras

públicas apoiadoras da iniciativa em diversas cidades do país. 

5. Eventos de rua, como a Marcha pelo Escola Sem Partido em “apoio ao

ESP e repúdio à atuação do MP contra a família”. 

6. Realização, em 2014, do 1º Congresso Nacional sobre Doutrinação

Política e Ideológica nas Escolas.

7. Concurso de fotografia, incentivando alunos a fotografarem “faixas e

cartazes colocados na sua escola, tomando partido sobre as reformas trabalhista e 

previdenciária”. 

No site do ESP, há uma página chamada “Corpo de delito” e outra chamada “Educação 

moral” em que são apresentadas as “provas” da alegada “doutrinação” promovida por professores 

“esquerdistas” em oportunidades variadas diante da “audiência cativa” dos alunos. São prints tirados 

de perfis pessoais de professores em sites de redes sociais, notícias de jornais sobre atividades lúdicas 

realizadas em datas comemorativas, fotos e vídeos de avaliações aplicadas em sala de aula, gravados 

sem o consentimento do professor, ou em atividades extraclasse sem o conhecimento dos demais 

alunos. O mesmo tipo de conteúdo é encontrado na fanpage do ESP no Facebook. Diferentemente do 

alegado pelo movimento, não é possível afirmar que há provas cabais de tentativa de influenciar ou 

“doutrinar” os alunos sobre posição política, religiosa ou moral do professor (exceto casos isolados) 

além do exercício de liberdade de cátedra do docente ao optar por mostrar visões de mundo 

alternativas, confrontando-as com as visões dominantes.   

Os seguidores do ESP respondem ao momento de mudança e avanço social que o país 

vivenciou no campo da justiça e dos direitos humanos (e cujos efeitos ainda são sentidos, embora 

timidamente, na cultura escolar, através de projetos e práticas pedagógicas inclusivas), ao negar a 

existência dos estereótipos e preconceitos de gênero, naturalizando-os; ao reivindicar que seus filhos 

sequer tenham contato com aquilo que denominam “ideologia de gênero”. 

3. O RECONHECIMENTO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO NO AMBIENTE ESCOLAR

Os tratados, pactos e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário impõem 

compromissos e medidas para a garantia plena dos direitos humanos. Em matéria de igualdade de 

gênero, especificamente, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, promulgada no ano 2002 pelo então presidente da república Fernando Henrique 

Cardoso, reconhece “que para alcançar a plena igualdade entre o homem e a mulher é necessário 

modificar o papel tradicional tanto do homem como da mulher na sociedade e na família”. No artigo 

10, entre as medidas para assegurar às mulheres a igualdade de direitos com o homem na esfera da 

educação, exige-se aos signatários adotarem 

[...] a eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos 
os níveis e em todas as formas de ensino mediante o estímulo à educação mista e a outros 
tipos de educação que contribuam para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a 
modificação dos livros e programas escolares e adaptação dos métodos de ensino. (Cedaw, 
1979).

No campo identitário, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3) cria diversas 
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existência dos estereótipos e preconceitos de gênero, naturalizando-os; ao reivindicar que seus filhos 

sequer tenham contato com aquilo que denominam “ideologia de gênero”. 

3. O RECONHECIMENTO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO NO AMBIENTE ESCOLAR

Os tratados, pactos e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário impõem 

compromissos e medidas para a garantia plena dos direitos humanos. Em matéria de igualdade de 

gênero, especificamente, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, promulgada no ano 2002 pelo então presidente da república Fernando Henrique 

Cardoso, reconhece “que para alcançar a plena igualdade entre o homem e a mulher é necessário 

modificar o papel tradicional tanto do homem como da mulher na sociedade e na família”. No artigo 

10, entre as medidas para assegurar às mulheres a igualdade de direitos com o homem na esfera da 

educação, exige-se aos signatários adotarem 

[...] a eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos 
os níveis e em todas as formas de ensino mediante o estímulo à educação mista e a outros 
tipos de educação que contribuam para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a 
modificação dos livros e programas escolares e adaptação dos métodos de ensino. (Cedaw, 
1979).

No campo identitário, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3) cria diversas 

medidas para implementar os pactos internacionais em direitos humanos na esfera da educação, entre 

elas a utilização de temas transversais nas disciplinas curriculares para promover “o reconhecimento 

e o respeito das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, étnico-

racial, religiosa, com educação igualitária, não discriminatória e democrática” (Brasil, 2010, p. 191). 

Com efeito, as lutas por igualdade e por reconhecimento das identidades de gênero no ambiente 

escolar encontram suficiente respaldo na esfera legislativa. Moitinho-Silva (2016, p. 40) afirma que 

“no espaço escolar, [a educação em direitos humanos] consiste em uma possibilidade de se proporem 

mudanças com o objetivo de promover uma cultura de respeito aos princípios que embasam os 

direitos humanos”.

Maria Victoria Benevides (apud Moitinho-Silva, 2016, p. 42) ensina que a educação em 

direitos humanos possui quatro características centrais: é necessariamente voltada para a mudança; 

trabalha com inculcação de valores e não apenas transmissão de conhecimentos; sua natureza é 

permanente, continuada e global; é compartilhada por educadores e educandos, “o que significaria a 

formação de um cidadão pronto para exigir que não apenas os seus direitos sejam respeitados, mas 

que também reconheça e lute pelo respeito dos direitos dos outros”. 

Moitinho-Silva (2016, p. 18) pesquisou as condições para a implantação e consolidação de 

projetos de educação em direitos humanos em escolas públicas por meio de entrevistas com 

professores do ensino fundamental e constatou que, embora o respeito à diversidade seja questão 

crucial à democracia, uma educação voltada para os direitos humanos não faz parte da prática da 

imensa maioria das escolas, “apesar de iniciativas importantes em várias partes do país”. 

Um dos exemplos de adoção das medidas previstas na legislação nacional é o caso do 

Colégio Pedro II, instituição federal de ensino sediada no Rio de Janeiro. Recentemente, o colégio 

aprovou o direito de educandos utilizarem os banheiros de acordo com a identidade de gênero de cada 

um, em cumprimento à Resolução n. º 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à discriminação 

e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – CNCD/LGBT. Tal medida 

levou um grupo de pais de alunos, seguidores do movimento no Facebook, a se mobilizarem contra 

o suposto constrangimento que seus filhos sofreriam ao dividirem o banheiro com crianças do sexo

oposto. O grupo tomou algumas providências contra o reitor do colégio, inclusive denunciando-o ao 

Ministério Público Federal. 

Outra medida da instituição escolar que provocou reações em algumas famílias mais 

conservadoras foi a regulamentação do uso do uniforme escolar conforme a identidade de gênero do 

aluno, e não mais o sexo. O ápice da polêmica foi o ato de resistência organizado por alunos do ensino 

médio – ação batizada por eles de “saiato” – em um grupo de meninos apareceu no colégio vestindo 

saias de pregas, peça de uniforme atribuída exclusivamente às meninas, em protesto aos comentários 
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medidas para implementar os pactos internacionais em direitos humanos na esfera da educação, entre 

elas a utilização de temas transversais nas disciplinas curriculares para promover “o reconhecimento 

e o respeito das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, étnico-

racial, religiosa, com educação igualitária, não discriminatória e democrática” (Brasil, 2010, p. 191). 

Com efeito, as lutas por igualdade e por reconhecimento das identidades de gênero no ambiente 

escolar encontram suficiente respaldo na esfera legislativa. Moitinho-Silva (2016, p. 40) afirma que 

“no espaço escolar, [a educação em direitos humanos] consiste em uma possibilidade de se proporem 

mudanças com o objetivo de promover uma cultura de respeito aos princípios que embasam os 

direitos humanos”.

Maria Victoria Benevides (apud Moitinho-Silva, 2016, p. 42) ensina que a educação em 

direitos humanos possui quatro características centrais: é necessariamente voltada para a mudança; 

trabalha com inculcação de valores e não apenas transmissão de conhecimentos; sua natureza é 

permanente, continuada e global; é compartilhada por educadores e educandos, “o que significaria a 

formação de um cidadão pronto para exigir que não apenas os seus direitos sejam respeitados, mas 

que também reconheça e lute pelo respeito dos direitos dos outros”. 

Moitinho-Silva (2016, p. 18) pesquisou as condições para a implantação e consolidação de 

projetos de educação em direitos humanos em escolas públicas por meio de entrevistas com 

professores do ensino fundamental e constatou que, embora o respeito à diversidade seja questão 

crucial à democracia, uma educação voltada para os direitos humanos não faz parte da prática da 

imensa maioria das escolas, “apesar de iniciativas importantes em várias partes do país”. 

Um dos exemplos de adoção das medidas previstas na legislação nacional é o caso do 

Colégio Pedro II, instituição federal de ensino sediada no Rio de Janeiro. Recentemente, o colégio 

aprovou o direito de educandos utilizarem os banheiros de acordo com a identidade de gênero de cada 

um, em cumprimento à Resolução n. º 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à discriminação 

e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – CNCD/LGBT. Tal medida 

levou um grupo de pais de alunos, seguidores do movimento no Facebook, a se mobilizarem contra 

o suposto constrangimento que seus filhos sofreriam ao dividirem o banheiro com crianças do sexo

oposto. O grupo tomou algumas providências contra o reitor do colégio, inclusive denunciando-o ao 

Ministério Público Federal. 

Outra medida da instituição escolar que provocou reações em algumas famílias mais 

conservadoras foi a regulamentação do uso do uniforme escolar conforme a identidade de gênero do 

aluno, e não mais o sexo. O ápice da polêmica foi o ato de resistência organizado por alunos do ensino 

médio – ação batizada por eles de “saiato” – em um grupo de meninos apareceu no colégio vestindo 

saias de pregas, peça de uniforme atribuída exclusivamente às meninas, em protesto aos comentários 

considerados machistas proferidos por alunos de outro colégio tradicional da cidade. Seguindo a 

Resolução n. º 12/2015 do CNCD/LGBT, o colégio Pedro II aprovou ainda o uso do nome social dos 

alunos transgênero, inclusive nas listas de chamada das aulas. 

A Colégio Pedro II pode ter sido o pioneiro, mas não foi o único a cumprir a resolução. No 

final de 2016, o Conselho Estadual de Educação do Paraná aprovou as mesmas medidas para as 

escolas públicas do Estado. Em São Paulo, o uso do nome social nas escolas aumentou 51% desde 

que a medida começou a viger. Essas novas práticas socioculturais, de acordo com Moitinho-Silva, 

propiciam o reconhecimento do outro como sujeito de direitos: 

O direito à diferença é corolário da igualdade na dignidade. O direito à diferença deve ser 
invocado para nos proteger quando as características de nossa identidade são ignoradas, 
subestimadas ou contestadas; o direito à igualdade deve ser invocado para nos proteger 
quando essas características são motivo para exclusão, discriminação e perseguição. Direito 
à diferença e direito à igualdade são duas faces da mesma moeda. (MOITINHO-SILVA, 
2016, p. 39).

As políticas de reconhecimento em matéria de gênero no ambiente escolar não se limitam a 

questões regimentais e organizacionais, buscando influenciar as discussões transversais em sala de 

aula e estando presentes por meio de atividades extracurriculares, tais como apresentações artísticas, 

eventos, concursos de cartazes etc. Estas práticas também enfrentam a reação diária dos seguidores 

do Escola Sem Partido, que são orientados a registrá-las em foto e vídeo para constituírem prova da 

“doutrinação ideológica” nas escolas. Como resultado à oposição sistematizada do ESP, em 2015 a 

palavra “gênero” foi banida do plano nacional de educação após investida de grupos religiosos 

conservadores (MIGUEL, 2016, p. 599). 

4. ESCOLA SEM PARTIDO E SEM RECONHECIMENTO SOB A PERSPECTIVA DE

JUSTIÇA SOCIAL DE NANCY FRASER

A teoria bidimensional de justiça social de Fraser (2003) aborda o reconhecimento como

uma dimensão da igualdade4, compreendida dentro de uma noção que a coloca como sinônimo de 

4 O conceito de igualdade perante o Estado democrático de direito abarca duas concepções distintas: a de igualdade
formal e a de igualdade material – esta reconhece as diferenças de riqueza e poder e visa “propiciar a existência de 
mecanismos, na sua grande maioria na órbita do Estado e por este estimulado, que tem como ponto capital estabelecer 
uma igualdade real e efetiva que possa ser por todos usufruída na sua plenitude” (NICZ, 2010). Já Barroso e Osório (2014) 
apresentam uma terceira concepção de igualdade (baseada na tese bidimensional de justiça social de Nancy Fraser): a que 
considera a dimensão do reconhecimento, “significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, 
sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras”. Não se trata, segundo os autores, de eliminar os fatores de distinção 
e dar a todos o mesmo status, mas de buscar a superação dos estereótipos e a valorização da diferença. (2014, p. 09). 
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medidas para implementar os pactos internacionais em direitos humanos na esfera da educação, entre 

elas a utilização de temas transversais nas disciplinas curriculares para promover “o reconhecimento 

e o respeito das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, étnico-

racial, religiosa, com educação igualitária, não discriminatória e democrática” (Brasil, 2010, p. 191). 

Com efeito, as lutas por igualdade e por reconhecimento das identidades de gênero no ambiente 

escolar encontram suficiente respaldo na esfera legislativa. Moitinho-Silva (2016, p. 40) afirma que 

“no espaço escolar, [a educação em direitos humanos] consiste em uma possibilidade de se proporem 

mudanças com o objetivo de promover uma cultura de respeito aos princípios que embasam os 

direitos humanos”.

Maria Victoria Benevides (apud Moitinho-Silva, 2016, p. 42) ensina que a educação em 

direitos humanos possui quatro características centrais: é necessariamente voltada para a mudança; 

trabalha com inculcação de valores e não apenas transmissão de conhecimentos; sua natureza é 

permanente, continuada e global; é compartilhada por educadores e educandos, “o que significaria a 

formação de um cidadão pronto para exigir que não apenas os seus direitos sejam respeitados, mas 

que também reconheça e lute pelo respeito dos direitos dos outros”. 

Moitinho-Silva (2016, p. 18) pesquisou as condições para a implantação e consolidação de 

projetos de educação em direitos humanos em escolas públicas por meio de entrevistas com 

professores do ensino fundamental e constatou que, embora o respeito à diversidade seja questão 

crucial à democracia, uma educação voltada para os direitos humanos não faz parte da prática da 

imensa maioria das escolas, “apesar de iniciativas importantes em várias partes do país”. 

Um dos exemplos de adoção das medidas previstas na legislação nacional é o caso do 

Colégio Pedro II, instituição federal de ensino sediada no Rio de Janeiro. Recentemente, o colégio 

aprovou o direito de educandos utilizarem os banheiros de acordo com a identidade de gênero de cada 

um, em cumprimento à Resolução n. º 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à discriminação 

e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais – CNCD/LGBT. Tal medida 

levou um grupo de pais de alunos, seguidores do movimento no Facebook, a se mobilizarem contra 

o suposto constrangimento que seus filhos sofreriam ao dividirem o banheiro com crianças do sexo

oposto. O grupo tomou algumas providências contra o reitor do colégio, inclusive denunciando-o ao 

Ministério Público Federal. 

Outra medida da instituição escolar que provocou reações em algumas famílias mais 

conservadoras foi a regulamentação do uso do uniforme escolar conforme a identidade de gênero do 

aluno, e não mais o sexo. O ápice da polêmica foi o ato de resistência organizado por alunos do ensino 

médio – ação batizada por eles de “saiato” – em um grupo de meninos apareceu no colégio vestindo 

saias de pregas, peça de uniforme atribuída exclusivamente às meninas, em protesto aos comentários 

considerados machistas proferidos por alunos de outro colégio tradicional da cidade. Seguindo a 

Resolução n. º 12/2015 do CNCD/LGBT, o colégio Pedro II aprovou ainda o uso do nome social dos 

alunos transgênero, inclusive nas listas de chamada das aulas. 

A Colégio Pedro II pode ter sido o pioneiro, mas não foi o único a cumprir a resolução. No 

final de 2016, o Conselho Estadual de Educação do Paraná aprovou as mesmas medidas para as 

escolas públicas do Estado. Em São Paulo, o uso do nome social nas escolas aumentou 51% desde 

que a medida começou a viger. Essas novas práticas socioculturais, de acordo com Moitinho-Silva, 

propiciam o reconhecimento do outro como sujeito de direitos: 

O direito à diferença é corolário da igualdade na dignidade. O direito à diferença deve ser 
invocado para nos proteger quando as características de nossa identidade são ignoradas, 
subestimadas ou contestadas; o direito à igualdade deve ser invocado para nos proteger 
quando essas características são motivo para exclusão, discriminação e perseguição. Direito 
à diferença e direito à igualdade são duas faces da mesma moeda. (MOITINHO-SILVA, 
2016, p. 39).

As políticas de reconhecimento em matéria de gênero no ambiente escolar não se limitam a 

questões regimentais e organizacionais, buscando influenciar as discussões transversais em sala de 

aula e estando presentes por meio de atividades extracurriculares, tais como apresentações artísticas, 

eventos, concursos de cartazes etc. Estas práticas também enfrentam a reação diária dos seguidores 

do Escola Sem Partido, que são orientados a registrá-las em foto e vídeo para constituírem prova da 

“doutrinação ideológica” nas escolas. Como resultado à oposição sistematizada do ESP, em 2015 a 

palavra “gênero” foi banida do plano nacional de educação após investida de grupos religiosos 

conservadores (MIGUEL, 2016, p. 599). 

4. ESCOLA SEM PARTIDO E SEM RECONHECIMENTO SOB A PERSPECTIVA DE

JUSTIÇA SOCIAL DE NANCY FRASER

A teoria bidimensional de justiça social de Fraser (2003) aborda o reconhecimento como

uma dimensão da igualdade4, compreendida dentro de uma noção que a coloca como sinônimo de 

4 O conceito de igualdade perante o Estado democrático de direito abarca duas concepções distintas: a de igualdade
formal e a de igualdade material – esta reconhece as diferenças de riqueza e poder e visa “propiciar a existência de 
mecanismos, na sua grande maioria na órbita do Estado e por este estimulado, que tem como ponto capital estabelecer 
uma igualdade real e efetiva que possa ser por todos usufruída na sua plenitude” (NICZ, 2010). Já Barroso e Osório (2014) 
apresentam uma terceira concepção de igualdade (baseada na tese bidimensional de justiça social de Nancy Fraser): a que 
considera a dimensão do reconhecimento, “significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, 
sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras”. Não se trata, segundo os autores, de eliminar os fatores de distinção 
e dar a todos o mesmo status, mas de buscar a superação dos estereótipos e a valorização da diferença. (2014, p. 09). 

justiça social. A falta de reconhecimento não é uma questão de identidade depreciada ou de 

desrespeito, mas de sujeitos impedidos de participarem da interação social com igualdade de status.

Para chegar a esta noção, Fraser (2007, p. 107) rompe com o paradigma de reconhecimento como 

identidade, cujo problema – de acordo com a autora – está em enfatizar a elaboração de uma cultura 

coletiva auto afirmativa em substituição à ênfase nas interações sociais desiguais, caindo no risco de 

promover o separatismo e de aproximar-se de “formas repressivas do comunitarismo”.

No modelo de status criado por Fraser, reivindicações por reconhecimento devem ser 

justificadas no campo da moralidade (que corresponde à justiça) e não no campo da ética (ligada à 

noção de boa vida). Assim, “os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que as mudanças 

institucionais socioculturais que eles perseguem fornecerão as condições intersubjetivas necessárias, 

novamente, sem piorar substantivamente outras disparidades” (2007, p. 126). O respeito às diferenças 

e a distribuição igualitária de recursos se complementam para formarem “um conceito amplo de 

justiça que consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis de igualdade social quanto as 

reivindicações defensáveis de reconhecimento da diferença” (2007, p. 103).

A autora opõe-se à institucionalização de valores culturais potencialmente sectários, dito de 

outro modo, que neguem a qualquer indivíduo a igualdade (paridade) de participação nas interações 

sociais:

Exemplos abrangem as leis matrimoniais que excluem a união entre pessoas do mesmo sexo 
por serem ilegítimas e perversas, políticas de bem-estar que estigmatizam mães solteiras 
como exploradoras sexualmente irresponsáveis e práticas de policiamento tais como a 
“categorização racial” que associa pessoas de determinada raça com a criminalidade. Em 
todos esses casos, a interação é regulada por um padrão institucionalizado de valoração 
cultural que constitui algumas categorias de atores sociais como normativos e outros como 
deficientes ou inferiores: heterossexual é normal, gay é perverso; “famílias chefiadas por 
homens” são corretas, “famílias chefiadas por mulheres” não o são; “brancos” obedecem à 
lei, “negros” são perigosos. (FRASER, 2007, p. 108).

Numa perspectiva pragmática, o reconhecimento é apontado como um remédio para a 

injustiça social, cujas necessidades de “atores sociais subordinados diferem das de atores dominantes 

e que apenas as reivindicações que promovem a paridade participativa são moralmente justificadas”. 

Portanto, as demandas dos atores subordinados devem ter como norte a superação de injustiças, na 

medida exata para alcançar a paridade de participação na vida social. Como os indivíduos não 

integram apenas um único grupo de status social, mas são simultaneamente desfavorecidos em alguns 

eixos de subordinação e favorecidos em outros, nem todos os atores precisam do mesmo tipo de 

remédio.

Como a paridade de participação é condição normativa para o reconhecimento, indivíduos 

excluídos da interação social, vistos como inferiores ou mesmo invisíveis têm um problema de falta 
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justiça social. A falta de reconhecimento não é uma questão de identidade depreciada ou de 

desrespeito, mas de sujeitos impedidos de participarem da interação social com igualdade de status.

Para chegar a esta noção, Fraser (2007, p. 107) rompe com o paradigma de reconhecimento como 

identidade, cujo problema – de acordo com a autora – está em enfatizar a elaboração de uma cultura 

coletiva auto afirmativa em substituição à ênfase nas interações sociais desiguais, caindo no risco de 

promover o separatismo e de aproximar-se de “formas repressivas do comunitarismo”.

No modelo de status criado por Fraser, reivindicações por reconhecimento devem ser 

justificadas no campo da moralidade (que corresponde à justiça) e não no campo da ética (ligada à 

noção de boa vida). Assim, “os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que as mudanças 

institucionais socioculturais que eles perseguem fornecerão as condições intersubjetivas necessárias, 

novamente, sem piorar substantivamente outras disparidades” (2007, p. 126). O respeito às diferenças 

e a distribuição igualitária de recursos se complementam para formarem “um conceito amplo de 

justiça que consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis de igualdade social quanto as 

reivindicações defensáveis de reconhecimento da diferença” (2007, p. 103).

A autora opõe-se à institucionalização de valores culturais potencialmente sectários, dito de 

outro modo, que neguem a qualquer indivíduo a igualdade (paridade) de participação nas interações 

sociais:

Exemplos abrangem as leis matrimoniais que excluem a união entre pessoas do mesmo sexo 
por serem ilegítimas e perversas, políticas de bem-estar que estigmatizam mães solteiras 
como exploradoras sexualmente irresponsáveis e práticas de policiamento tais como a 
“categorização racial” que associa pessoas de determinada raça com a criminalidade. Em 
todos esses casos, a interação é regulada por um padrão institucionalizado de valoração 
cultural que constitui algumas categorias de atores sociais como normativos e outros como 
deficientes ou inferiores: heterossexual é normal, gay é perverso; “famílias chefiadas por 
homens” são corretas, “famílias chefiadas por mulheres” não o são; “brancos” obedecem à 
lei, “negros” são perigosos. (FRASER, 2007, p. 108).

Numa perspectiva pragmática, o reconhecimento é apontado como um remédio para a 

injustiça social, cujas necessidades de “atores sociais subordinados diferem das de atores dominantes 

e que apenas as reivindicações que promovem a paridade participativa são moralmente justificadas”. 

Portanto, as demandas dos atores subordinados devem ter como norte a superação de injustiças, na 

medida exata para alcançar a paridade de participação na vida social. Como os indivíduos não 

integram apenas um único grupo de status social, mas são simultaneamente desfavorecidos em alguns 

eixos de subordinação e favorecidos em outros, nem todos os atores precisam do mesmo tipo de 

remédio.

Como a paridade de participação é condição normativa para o reconhecimento, indivíduos 

excluídos da interação social, vistos como inferiores ou mesmo invisíveis têm um problema de falta 

(ou ausência) de reconhecimento ou de “subordinação de status”. Para remediar as injustiças sociais, 

é necessário eliminar os impedimentos à paridade participativa, transformando os processos que os 

produzem (FRASER, 2003, p. 57). No caso do falso reconhecimento do feminino e do não 

reconhecimento de homossexuais e transgêneros, a transformação das estruturas de valoração cultural 

que dividem os sujeitos em bons e maus, certos e errados ocorrerá pela desestabilização das 

diferenciações de grupo, “a fim de abrir espaço para futuros reagrupamentos” (FRASER, 2006).

A regulamentação do uso do uniforme escolar conforme a identidade de gênero do aluno, e 

não mais o sexo, e a abolição da distinção de gênero para utilização dos banheiros, ambas medidas 

adotadas pelo Colégio Pedro II, são remédios que visam desconstruir a dicotomia feminino-masculino 

no ambiente escolar e poderiam resultar, a longo prazo, na eliminação dos privilégios masculinos que 

impedem a paridade de participação das mulheres na vida social, refletindo em diversas esferas, como 

a profissional  e a política, e negam respeito e visibilidade aos transgêneros e aos homossexuais, 

gerando grupos socialmente excluídos.

Por outro lado, a reivindicação por uma escola em que não seja permitido discutir questões 

de gênero e sexualidade não parece ser justa porque, segundo Fraser, “a norma de paridade de 

participação deve ser aplicada dialogicamente e discursivamente, através do processo democrático de 

debate público” (tradução nossa, 2003, p. 43). Nesse sentido, o movimento para silenciar os debates 

sobre questões de gênero nas escolas impede que alguns alunos sejam reconhecidos como iguais por 

seus pares, como consequência perversa da invisibilidade causada pela censura.

A invisibilidade é uma das barreiras à desinstitucionalização de padrões de valoração 

cultural que negam a igualdade de status a grupos de alunos que se sentem ameaçados e discriminados 

em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero. Assim, as demandas do Escola Sem Partido 

não se justificam moralmente, já que a satisfação das demandas do grupo pioraria consideravelmente 

outras disparidades. Exemplificando, mesmo com os avanços obtidos com as políticas de 

reconhecimento em questões de gênero no ambiente escolar, o resultado de uma pesquisa (ABGLT, 

2016) realizada recentemente com estudantes brasileiros homossexuais e transgêneros, dos ensinos 

fundamental e médio revela que 60,2% dos adolescentes LGBT se sentem inseguros na escola por 

expressarem sua orientação sexual e 73% já foram agredidos verbalmente por colegas pelo mesmo 

motivo. O baixo desempenho e a evasão escolar também têm relação direta com a discriminação e o 

preconceito que esses jovens sofrem diariamente dentro das instituições de ensino. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho, concluímos que as pretensões do Escola Sem Partido são opostas 
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cultural que negam a igualdade de status a grupos de alunos que se sentem ameaçados e discriminados 

em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero. Assim, as demandas do Escola Sem Partido 

não se justificam moralmente, já que a satisfação das demandas do grupo pioraria consideravelmente 

outras disparidades. Exemplificando, mesmo com os avanços obtidos com as políticas de 

reconhecimento em questões de gênero no ambiente escolar, o resultado de uma pesquisa (ABGLT, 

2016) realizada recentemente com estudantes brasileiros homossexuais e transgêneros, dos ensinos 

fundamental e médio revela que 60,2% dos adolescentes LGBT se sentem inseguros na escola por 

expressarem sua orientação sexual e 73% já foram agredidos verbalmente por colegas pelo mesmo 

motivo. O baixo desempenho e a evasão escolar também têm relação direta com a discriminação e o 

preconceito que esses jovens sofrem diariamente dentro das instituições de ensino. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho, concluímos que as pretensões do Escola Sem Partido são opostas 

aos remédios implementados nas escolas por instrumentos legais e, caso o projeto de lei homônimo 

seja aprovado na esfera legislativa federal, consequentemente estaríamos diante da negação 

legalizada à paridade de participação aos grupos socialmente desprestigiados.

A neutralidade pretendida pelo ESP, nas palavras de Luís Felipe Miguel “projeta uma 

educação que é incapaz de intervir no mundo e, por isso, torna-se cúmplice das injustiças e das 

violências que nele ocorrem” (2016, p. 615). De acordo com o pesquisador, a discussão em torno da 

suposta “ideologia de gênero” reforça a visão de que os estereótipos masculinos e femininos são 

naturais e obrigatórios, impede as mulheres de terem acesso a determinados espaços sociais e 

estigmatizam comportamentos que fogem à regra imposta, estimulando agressões às mulheres e aos 

homossexuais e transgêneros.

Ademais, não foi possível identificar se o movimento reivindica uma escola “sem partido” 

do ponto de vista político-eleitoral ou se, ao invés, pretende a construção de uma cultura escolar que 

não tome partido dos alunos estigmatizados por pertencerem a alguma minoria ou grupo inferiorizado 

pela cultura dominante. Isto posto, encerramos este estudo citando Luís Felipe Miguel, para quem 

uma escola “sem partido” consequentemente “toma o partido da injustiça e da opressão ” (MIGUEL, 

2016, p. 615). 
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RESUMO 

No Brasil, o debate em torno das Ações Afirmativas (AA’s) perpassa diversas esferas públicas. As 
disputas a respeito desta política pública parecem retomar linhas discursivas há muito presentes na 
sociedade. Neste contexto, é interessante perguntar: como ocorre o processo de apropriação e 
ressignificação dos discursos sobre diversidade, reparação e justiça social? Parte-se da hipótese de 
que a Audiência Pública (AP) sobre AA, promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
março de 2010, foi onde ocorreu o ápice da metamorfose destas três linhas argumentativas. O olhar 
construtivista neste trabalho mobiliza os conceitos de esfera pública e interação social para 
responder ao problema proposto. Assim, emprega-se a metodologia de análise documental, por 
considerar que esta possibilita mecanismos para estudar e analisar vários documentos, visando a 
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nação para que este implementasse AA para negros; e, por fim, na “III Conferência Mundial Contra 
o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas”, realizada em 2001, em
Durban (South Africa), depois de denúncias de Organizações Não Governamentais (ONG’s) à
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o preconceito racial praticado por multinacionais
instaladas no Brasil.

Ademais, tais quadros discursivos foram também tematizados em 2006 e 2008 por assinantes 
dos manifestos contrários e favoráveis às AA’s, bem como por 49 especialistas em AA convocados 
pelo STF com a finalidade de subsidiar a Corte no Julgamento do instrumento jurídico denominado 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF-186), o qual foi impetrado pelo 
partido Democratas (DEM), em 2009, a fim de pedir a declaração de inconstitucionalidade das 
AA’s implementadas nas universidades públicas brasileiras em meados dos anos 2000.  A exegese 
da ADPF resultou nos documentos intitulados “Notas taquigráficas” (NT) e “Inteiro Teor do 
Acórdão” (ITA), sendo este último objeto de análise deste artigo. 

Tendo em vista esse contexto que culminou no debate dos três eventos acima mencionados, 
é conveniente perguntar: como ocorre o processo de apropriação e ressignificação dos discursos 
sobre diversidade, reparação e justiça social? Parte-se da hipótese de que a Audiência Pública sobre 
AA, promovida pelo STF em 2010, foi o momento de ápice da metamorfose destas linhas 
argumentativas. 

Para tanto, este trabalho recorre ao arcabouço teórico-metodológico construtivista, por meio 
da mobilização de conceitos como o de esfera pública e interação social, a fim de responder ao 
problema proposto. A instrumentalização dos dados empíricos coletados nos documentos destaca, 
por exemplo, como resultado de análise, a ressignificação da concepção de diversidade, que em 
quase duas décadas, passou do entendimento de diversidade étnico-racial para uma diversidade que 
abrange grupos discriminados. Em decorrência disso, o discurso da diversidade - num sentido 
amplo - se expande e o entendimento é de que a AA deveria, além de atingir diretamente a 
população negra, abranger todos os grupos discriminados para que se fizesse justiça social no país. 

2. ARCABOUÇO TEÓRICO-METODOLÓGICO

O conceito de esfera pública foi problematizado pelo sociólogo Jurgen Habermas. Em 1961, 
Habermas apresentou sua tese de docência que, posteriormente, se transformou no livro “Mudança 
estrutural da esfera pública”. Nesta obra, o autor se propôs a analisar o conceito de esfera pública 
burguesa, emergente no século XVIII na França, Inglaterra e Alemanha, chamando a atenção para a 
diversidade de sentidos que os termos público e esfera pública têm adquiridos ao longo dos 
séculos5. Como exemplo, cita as cidades gregas, chamando a atenção para os termos “oikos”6, que é
visto como uma esfera privada, enquanto a "comuna"7, local onde havia debates de indivíduos
autônomos, representava a esfera pública.  

Adiante, aborda que na Idade Média os termos público e privado aparecem de modo 
indissociável. A autoridade pública à época, a monarquia, representava as esferas pública e 
privada8. Problematizado o papel da esfera pública naquele período, vai discorrer sobre a esfera
pública também no início da chamada modernidade. Neste período, observa-se a consolidação e

5 O primeiro sentido que “público” adquiriu foi o de público informado voltado para defender os interesses públicos, o 
qual tinha como objetivo a construção de uma opinião pública. Ao problematizar tal conceito, Habermas explícita que 
ao longo da história houve uma separação nítida entre esfera pública e privada. 
6 O termo está associado aos três conceitos distintamente relacionados - família, propriedade da família e casa- sobre a 
sociedade grega antiga. 
7 A palavra aparece na Idade Média para designar cada cidade emancipada por meio de documento oficial de autonomia 
emitido pelo rei.
8Como exemplo, o autor cita o modelo de representação monárquico, onde o rei se apresentava perante o povo e não em 
nome deste e representava o papel de seus direitos senhoriais, isto é, seu status social. 

706 



DISPUTAS DISCURSIVAS: ATUALIZAÇÃO DO DISCURSO DE DIVERSIDADE E DE 
REPARAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL NAS ESFERAS PÚBLICAS BRASILEIRAS (1995-
2012) 1

Viritiana Aparecida de Almeida2

Andréa Rosendo da Silva3

Nelson Rosário de Souza4

RESUMO 

No Brasil, o debate em torno das Ações Afirmativas (AA’s) perpassa diversas esferas públicas. As 
disputas a respeito desta política pública parecem retomar linhas discursivas há muito presentes na 
sociedade. Neste contexto, é interessante perguntar: como ocorre o processo de apropriação e 
ressignificação dos discursos sobre diversidade, reparação e justiça social? Parte-se da hipótese de 
que a Audiência Pública (AP) sobre AA, promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
março de 2010, foi onde ocorreu o ápice da metamorfose destas três linhas argumentativas. O olhar 
construtivista neste trabalho mobiliza os conceitos de esfera pública e interação social para 
responder ao problema proposto. Assim, emprega-se a metodologia de análise documental, por 
considerar que esta possibilita mecanismos para estudar e analisar vários documentos, visando a 
descoberta de elementos sociopolíticos relacionados aos discursos mencionados. Como resultado, é 
possível destacar a ressignificação e a valorização do discurso da diversidade num sentido amplo e
inclusivo, pois, segundo o julgamento do STF, a AA, a fim de que haja justiça social, deve abranger 
não apenas os grupos autodeclarados negros, mas sim todos os grupos discriminados.  

Palavras-chave: Esfera pública; Construtivismo; Interações Sociais; Discursos; Diversidade. 

1. INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA

O discurso de reparação, diversidade e justiça social justificaram as Ações Afirmativas 
(AA’s) nos Estados Unidos da América na década de 1960.  Os argumentos daquele país foram 
apropriados por estudiosos brasileiros na defesa das cotas raciais (CAMPOS; FERES JUNIOR, 
2010). É mister compreender que as linhas argumentativas foram problematizadas em três eventos 
dos anos de 1990 e 2000, a saber: “Marcha Zumbi dos Palmares”, ocorrida em Brasília no ano de 
1995; “Seminário: Multiculturalismo e Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados 
Democráticos Contemporâneos”, promovido pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), na capital do Brasil em 1996, após pressão dos movimentos sociais negros ao chefe da 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná PPGCP (UFPR). 
Integrante do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB/UFPR) e pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Midiaculturas, 
Poder e Sociedade”, vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública (CPOP) | Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR (PPGCP/UFPR). E-mail: viritianaalmeida@gmail.com. Bolsista 
CNPQ.
3 Mestre em Comunicação Social pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal do 
Paraná (PPGCOM/UFPR) e pesquisadora do Grupo de Pesquisa “Midiaculturas, Poder e Sociedade” 
(CPOP/PPGCP/UFPR). E-mail: dearosendo@gmail.com. 
4 Professor doutor dos Programas de Pós-Graduação em Ciência Política e em Sociologia da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Coordenador do Grupo de Pesquisa “Midiaculturas, Poder e Sociedade” (CPOP/PPGCP/UFPR).  E-
mail: nrdesouza@ufpr.br. 

nação para que este implementasse AA para negros; e, por fim, na “III Conferência Mundial Contra 
o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas”, realizada em 2001, em
Durban (South Africa), depois de denúncias de Organizações Não Governamentais (ONG’s) à
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o preconceito racial praticado por multinacionais
instaladas no Brasil.

Ademais, tais quadros discursivos foram também tematizados em 2006 e 2008 por assinantes 
dos manifestos contrários e favoráveis às AA’s, bem como por 49 especialistas em AA convocados 
pelo STF com a finalidade de subsidiar a Corte no Julgamento do instrumento jurídico denominado 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF-186), o qual foi impetrado pelo 
partido Democratas (DEM), em 2009, a fim de pedir a declaração de inconstitucionalidade das 
AA’s implementadas nas universidades públicas brasileiras em meados dos anos 2000.  A exegese 
da ADPF resultou nos documentos intitulados “Notas taquigráficas” (NT) e “Inteiro Teor do 
Acórdão” (ITA), sendo este último objeto de análise deste artigo. 

Tendo em vista esse contexto que culminou no debate dos três eventos acima mencionados, 
é conveniente perguntar: como ocorre o processo de apropriação e ressignificação dos discursos 
sobre diversidade, reparação e justiça social? Parte-se da hipótese de que a Audiência Pública sobre 
AA, promovida pelo STF em 2010, foi o momento de ápice da metamorfose destas linhas 
argumentativas. 

Para tanto, este trabalho recorre ao arcabouço teórico-metodológico construtivista, por meio 
da mobilização de conceitos como o de esfera pública e interação social, a fim de responder ao 
problema proposto. A instrumentalização dos dados empíricos coletados nos documentos destaca, 
por exemplo, como resultado de análise, a ressignificação da concepção de diversidade, que em 
quase duas décadas, passou do entendimento de diversidade étnico-racial para uma diversidade que 
abrange grupos discriminados. Em decorrência disso, o discurso da diversidade - num sentido 
amplo - se expande e o entendimento é de que a AA deveria, além de atingir diretamente a 
população negra, abranger todos os grupos discriminados para que se fizesse justiça social no país. 

2. ARCABOUÇO TEÓRICO-METODOLÓGICO

O conceito de esfera pública foi problematizado pelo sociólogo Jurgen Habermas. Em 1961, 
Habermas apresentou sua tese de docência que, posteriormente, se transformou no livro “Mudança 
estrutural da esfera pública”. Nesta obra, o autor se propôs a analisar o conceito de esfera pública 
burguesa, emergente no século XVIII na França, Inglaterra e Alemanha, chamando a atenção para a 
diversidade de sentidos que os termos público e esfera pública têm adquiridos ao longo dos 
séculos5. Como exemplo, cita as cidades gregas, chamando a atenção para os termos “oikos”6, que é
visto como uma esfera privada, enquanto a "comuna"7, local onde havia debates de indivíduos
autônomos, representava a esfera pública.  

Adiante, aborda que na Idade Média os termos público e privado aparecem de modo 
indissociável. A autoridade pública à época, a monarquia, representava as esferas pública e 
privada8. Problematizado o papel da esfera pública naquele período, vai discorrer sobre a esfera
pública também no início da chamada modernidade. Neste período, observa-se a consolidação e

5 O primeiro sentido que “público” adquiriu foi o de público informado voltado para defender os interesses públicos, o 
qual tinha como objetivo a construção de uma opinião pública. Ao problematizar tal conceito, Habermas explícita que 
ao longo da história houve uma separação nítida entre esfera pública e privada. 
6 O termo está associado aos três conceitos distintamente relacionados - família, propriedade da família e casa- sobre a 
sociedade grega antiga. 
7 A palavra aparece na Idade Média para designar cada cidade emancipada por meio de documento oficial de autonomia 
emitido pelo rei.
8Como exemplo, o autor cita o modelo de representação monárquico, onde o rei se apresentava perante o povo e não em 
nome deste e representava o papel de seus direitos senhoriais, isto é, seu status social. 

institucionalização de uma esfera pública literária, isto é, ambientes onde os indivíduos debatiam 
assuntos considerados públicos e visibilizados nos pequenos jornais impressos da época, na crítica 
literária. E a sociedade civil – que figurava nesta esfera - passou a fazer uso dessa 
institucionalização para pressionar o Estado a atender suas demandas. Essa prática, esse uso pela 
sociedade civil é chamado por Habermas de esfera pública burguesa. O objetivo dos indivíduos que 
dela participam é interferir nas decisões e ditar o rumo das políticas públicas, 9contrapondo-se à
esfera privada da corte no período medieval. 

Na França do século XVIII, à medida que o mercado produzia obras filosóficas e literárias, 
os bens culturais se transformavam em informações. E a mercadoria tornava-se acessível à grande 
parcela do público leitor, fazendo com que a representatividade pública não fosse monopólio das 
camadas eclesiásticas e pertencentes à corte. O acesso de vários públicos às obras literárias - antes 
exclusividade dessas camadas ditas superiores - “é pensado como a perda da sua aura, com a 
profanação de seu caráter outrora sagrado” (HABERMAS, 2003, p.52).  Isso possibilitou a 
emergência da imprensa, a qual, apropriada pelo poder público, trouxe para a cena o debate sobre 
ideologia. Habermas esclarece que este último conceito foi problematizado por Karl Marx e 
Friedrich Hegel, tendo em vista o termo público10.

O modelo teórico de esfera pública habermassiana foi criticado por Nancy Fraser (2001). 
Para essa autora, este modelo mostrou-se incompleto, pois estava restrito apenas à burguesia, 
deixando de analisar a existência de outras esferas públicas11. A partir da ideia de igualdade social,
Habermas, segundo Fraser (2001), não problematizou a exclusão dos discursos de negros, mulheres 
e proletários na esfera pública burguesa. A concepção de pluralidade de públicos trazida por Nancy 
Fraser deixa clara a existência de contra públicos subalternos (CPS’s), frente à legitimação de uma 
única esfera pública, a burguesa12. Por isso, a autora argumenta que a defesa habermassiana da
separação entre sociedade civil e Estado não é nítida para os críticos da esfera pública tradicional, 
uma vez que o parlamento é uma esfera pública dentro do Estado e não separada dele.  

A ideia de esfera pública habermassiana criticada por Fraser (2001) também foi revisitada 
por Eric Maigret (2010), o qual sustenta que os modelos de comunicação racional burguês, descritos 
por Habermas, não captaram as polêmicas e controvérsias que moldam o espaço público. Os CPS’s,
por exemplo, se acham num estado semiposicional e seminegociado, uma vez que, utilizam-se de 
práticas sociais13 que desobedecem ao modelo de racionalidade prática proferido pelo referido
autor. Além disso, Maigret (2010) argumenta que as “reivindicações se tornaram micropolítica no 
sentido de Foucault (Ulrich Beck utilizará mais tarde o conceito de subpolíticas) e incidem sobre 
costumes e questões ligadas às identidades14”. Portanto, o autor afirma que a relação entre esfera
privada e pública é negociada e não rígida. E, nesse raciocínio, faz o seguinte questionamento: 
“deve-se considerar como espaço público só o espaço institucional dito político ou aquele, mais 
amplo, das relações de poder e de identidades entre indivíduos e grupos sociais?” (MAIGRET, 
2010, p. 345). A resposta para tal questionamento é afirmativa. Para tanto, Eric Maigret cria um 
quadro que permite situar sua abordagem, a saber: 

9 Habermas refere-se ao momento da constituição de instituições do público como, por exemplo, o exército e a 
burocracia. 
10 A noção de público foi rediscutida por Hobbes, Locke, Rousseau e Hegel e encontra sua formulação clássica na 
doutrina kantiana do direito. 
11 Fraser (2001) criticou quatro premissas que sustentam aquele modelo. São elas: a) a igualdade social não é necessária 
para a democracia; b) a pluralidade de públicos concorrentes não é desejável, uma esfera pública única é preferível; c) o 
debate na esfera pública deve ser sobre temas de interesse comum, problemas privados são indesejáveis; d) o 
funcionamento da esfera pública exige a separação clara entre a sociedade civil e o Estado. 
12 Quanto à discussão em torno do interesse público e privado, a autora ressalta a necessidade do debate de temas 
relegados à esfera da intimidade, uma vez que a violência doméstica, assunto considerado privado, tinha um caráter 
público. 
13 Discursos presentes em passeatas, debates domésticos entre outros. 
14 Deste modo, Maigret (2010) afirma que a esfera privada se sobrepõe à esfera pública e vice versa, pois as mesmas 
não estão separadas. 
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emergência da imprensa, a qual, apropriada pelo poder público, trouxe para a cena o debate sobre 
ideologia. Habermas esclarece que este último conceito foi problematizado por Karl Marx e 
Friedrich Hegel, tendo em vista o termo público10.

O modelo teórico de esfera pública habermassiana foi criticado por Nancy Fraser (2001). 
Para essa autora, este modelo mostrou-se incompleto, pois estava restrito apenas à burguesia, 
deixando de analisar a existência de outras esferas públicas11. A partir da ideia de igualdade social,
Habermas, segundo Fraser (2001), não problematizou a exclusão dos discursos de negros, mulheres 
e proletários na esfera pública burguesa. A concepção de pluralidade de públicos trazida por Nancy 
Fraser deixa clara a existência de contra públicos subalternos (CPS’s), frente à legitimação de uma 
única esfera pública, a burguesa12. Por isso, a autora argumenta que a defesa habermassiana da
separação entre sociedade civil e Estado não é nítida para os críticos da esfera pública tradicional, 
uma vez que o parlamento é uma esfera pública dentro do Estado e não separada dele.  

A ideia de esfera pública habermassiana criticada por Fraser (2001) também foi revisitada 
por Eric Maigret (2010), o qual sustenta que os modelos de comunicação racional burguês, descritos 
por Habermas, não captaram as polêmicas e controvérsias que moldam o espaço público. Os CPS’s,
por exemplo, se acham num estado semiposicional e seminegociado, uma vez que, utilizam-se de 
práticas sociais13 que desobedecem ao modelo de racionalidade prática proferido pelo referido
autor. Além disso, Maigret (2010) argumenta que as “reivindicações se tornaram micropolítica no 
sentido de Foucault (Ulrich Beck utilizará mais tarde o conceito de subpolíticas) e incidem sobre 
costumes e questões ligadas às identidades14”. Portanto, o autor afirma que a relação entre esfera
privada e pública é negociada e não rígida. E, nesse raciocínio, faz o seguinte questionamento: 
“deve-se considerar como espaço público só o espaço institucional dito político ou aquele, mais 
amplo, das relações de poder e de identidades entre indivíduos e grupos sociais?” (MAIGRET, 
2010, p. 345). A resposta para tal questionamento é afirmativa. Para tanto, Eric Maigret cria um 
quadro que permite situar sua abordagem, a saber: 

9 Habermas refere-se ao momento da constituição de instituições do público como, por exemplo, o exército e a 
burocracia. 
10 A noção de público foi rediscutida por Hobbes, Locke, Rousseau e Hegel e encontra sua formulação clássica na 
doutrina kantiana do direito. 
11 Fraser (2001) criticou quatro premissas que sustentam aquele modelo. São elas: a) a igualdade social não é necessária 
para a democracia; b) a pluralidade de públicos concorrentes não é desejável, uma esfera pública única é preferível; c) o 
debate na esfera pública deve ser sobre temas de interesse comum, problemas privados são indesejáveis; d) o 
funcionamento da esfera pública exige a separação clara entre a sociedade civil e o Estado. 
12 Quanto à discussão em torno do interesse público e privado, a autora ressalta a necessidade do debate de temas 
relegados à esfera da intimidade, uma vez que a violência doméstica, assunto considerado privado, tinha um caráter 
público. 
13 Discursos presentes em passeatas, debates domésticos entre outros. 
14 Deste modo, Maigret (2010) afirma que a esfera privada se sobrepõe à esfera pública e vice versa, pois as mesmas 
não estão separadas. 

Os espaços públicos e seus atores
Razão/ Abstração Estratégia/ Narração

Espaço Público oficial: 
lugar da política, as 
instituições.

1. Espaço público
habermassiano. A política
como consenso racional.
Políticos, funcionários

2. Espaço público conflitual. A
política como interesses dos
atores. Políticos, funcionários,
Sindicatos, Grupos de pressão,
Opinião pública.

Espaço público não oficial, 
não institucional: político, 
as relações de poder e de 
construção de identidades.

3. Espaço público
habermassiano
ampliado. O político
como consenso racional.
Sindicatos, Grupos de
pressão, Opinião
pública, informações
midiáticas.

4. Espaço público conflitual
reivindicações e narrativas
identitárias. Movimentos
sociais, Públicos, Mídias.

FONTE: MAIGRET (2010), p. 345. 

O espaço público definido por Eric Maigret (2010), referido acima nos itens “1” “2” e “4”,
será instrumentalizado para pensar o objeto deste trabalho, qual seja, a metamorfose dos discursos 
de diversidade, reparação e justiça social exteriorizada pelos agentes sociais. O objetivo é analisar 
as linhas discursivas, condensadas no Inteiro Teor do Acordão, resultantes dos debates na AP 
promovida pelo STF. Esta análise revela-se importante, pois, de acordo com Eric Maigret (2010), é 
fundamental captar em ato15 as polêmicas que moldam o espaço público.

A perspectiva do construtivismo, tomada para este artigo, vista pelo ângulo teórico 
metodológico, revela a importância de se analisar o significado de um discurso (LIMA, 2006). O
construtivismo social é uma abordagem sociológica aplicada à disciplina Sociologia do 
Conhecimento16. Com base nisso, nas Ciências Sociais, o debate público - ou seja, as disputas
discursivas -, é um tema legítimo de investigação que pode ser analisado à luz dessa perspectiva. 
Immanuel Kant, considerado o precursor do construtivismo contemporâneo, ficou conhecido pelo 
fato de analisar a relação dialógica entre sujeito e objeto. O autor expõe que o sujeito constrói suas 
representações sociais em torno dos objetos, não recebendo passivamente as influências do meio no 
qual está inserido17.

Assim, pode-se dizer que os então chamados construtivistas compartilham a premissa básica 
de que a realidade é uma construção social, sendo tipificada como uma qualidade pertencente a 
fenômenos que um ser reconhece ter independente da volição18, enquanto o conhecimento é
classificado como a certeza de que os fenômenos são reais e possuem características específicas 
(BERGER; LUCKMANN, 2005). 

Deste modo, o construtivismo sociológico parte de uma análise não do conhecimento em si, 
mas da concepção de conhecimento construído pelo “homem comum”, bem como suas formas de 
representações sociais, cujo significado é somente apreendido pela exploração cuidadosa entre a 

15 A análise dos documentos resultantes da audiência ocorre a partir do olhar construtivista. 
16 Pioneiro dessa matéria, Karl Mannheim defende a “tese de que a distinção entre conhecimento e crença pessoal é 
meramente o endosso coletivo dado às crenças do primeiro tipo” (CASTAÑON, 2009, p. 63). Mannheim inspirou os 
estudiosos Peter Berger e Thomas Luckmann, que publicaram em 1966 o livro “A construção social da realidade”, obra 
clássica da sociologia contemporânea.
17 Este pensamento possibilitou a emergência de novas abordagens construtivistas, dentre elas, a da corrente 
denominada realista, da qual fez parte o estudioso Jean Piaget, com a análise da epistemologia genética. 
18 Entende-se como volição o processo cognitivo pelo qual um indivíduo se decide a praticar uma ação em particular 
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institucionalização de uma esfera pública literária, isto é, ambientes onde os indivíduos debatiam 
assuntos considerados públicos e visibilizados nos pequenos jornais impressos da época, na crítica 
literária. E a sociedade civil – que figurava nesta esfera - passou a fazer uso dessa 
institucionalização para pressionar o Estado a atender suas demandas. Essa prática, esse uso pela 
sociedade civil é chamado por Habermas de esfera pública burguesa. O objetivo dos indivíduos que 
dela participam é interferir nas decisões e ditar o rumo das políticas públicas, 9contrapondo-se à
esfera privada da corte no período medieval. 

Na França do século XVIII, à medida que o mercado produzia obras filosóficas e literárias, 
os bens culturais se transformavam em informações. E a mercadoria tornava-se acessível à grande 
parcela do público leitor, fazendo com que a representatividade pública não fosse monopólio das 
camadas eclesiásticas e pertencentes à corte. O acesso de vários públicos às obras literárias - antes 
exclusividade dessas camadas ditas superiores - “é pensado como a perda da sua aura, com a 
profanação de seu caráter outrora sagrado” (HABERMAS, 2003, p.52).  Isso possibilitou a 
emergência da imprensa, a qual, apropriada pelo poder público, trouxe para a cena o debate sobre 
ideologia. Habermas esclarece que este último conceito foi problematizado por Karl Marx e 
Friedrich Hegel, tendo em vista o termo público10.

O modelo teórico de esfera pública habermassiana foi criticado por Nancy Fraser (2001). 
Para essa autora, este modelo mostrou-se incompleto, pois estava restrito apenas à burguesia, 
deixando de analisar a existência de outras esferas públicas11. A partir da ideia de igualdade social,
Habermas, segundo Fraser (2001), não problematizou a exclusão dos discursos de negros, mulheres 
e proletários na esfera pública burguesa. A concepção de pluralidade de públicos trazida por Nancy 
Fraser deixa clara a existência de contra públicos subalternos (CPS’s), frente à legitimação de uma 
única esfera pública, a burguesa12. Por isso, a autora argumenta que a defesa habermassiana da
separação entre sociedade civil e Estado não é nítida para os críticos da esfera pública tradicional, 
uma vez que o parlamento é uma esfera pública dentro do Estado e não separada dele.  

A ideia de esfera pública habermassiana criticada por Fraser (2001) também foi revisitada 
por Eric Maigret (2010), o qual sustenta que os modelos de comunicação racional burguês, descritos 
por Habermas, não captaram as polêmicas e controvérsias que moldam o espaço público. Os CPS’s,
por exemplo, se acham num estado semiposicional e seminegociado, uma vez que, utilizam-se de 
práticas sociais13 que desobedecem ao modelo de racionalidade prática proferido pelo referido
autor. Além disso, Maigret (2010) argumenta que as “reivindicações se tornaram micropolítica no 
sentido de Foucault (Ulrich Beck utilizará mais tarde o conceito de subpolíticas) e incidem sobre 
costumes e questões ligadas às identidades14”. Portanto, o autor afirma que a relação entre esfera
privada e pública é negociada e não rígida. E, nesse raciocínio, faz o seguinte questionamento: 
“deve-se considerar como espaço público só o espaço institucional dito político ou aquele, mais 
amplo, das relações de poder e de identidades entre indivíduos e grupos sociais?” (MAIGRET, 
2010, p. 345). A resposta para tal questionamento é afirmativa. Para tanto, Eric Maigret cria um 
quadro que permite situar sua abordagem, a saber: 

9 Habermas refere-se ao momento da constituição de instituições do público como, por exemplo, o exército e a 
burocracia. 
10 A noção de público foi rediscutida por Hobbes, Locke, Rousseau e Hegel e encontra sua formulação clássica na 
doutrina kantiana do direito. 
11 Fraser (2001) criticou quatro premissas que sustentam aquele modelo. São elas: a) a igualdade social não é necessária 
para a democracia; b) a pluralidade de públicos concorrentes não é desejável, uma esfera pública única é preferível; c) o 
debate na esfera pública deve ser sobre temas de interesse comum, problemas privados são indesejáveis; d) o 
funcionamento da esfera pública exige a separação clara entre a sociedade civil e o Estado. 
12 Quanto à discussão em torno do interesse público e privado, a autora ressalta a necessidade do debate de temas 
relegados à esfera da intimidade, uma vez que a violência doméstica, assunto considerado privado, tinha um caráter 
público. 
13 Discursos presentes em passeatas, debates domésticos entre outros. 
14 Deste modo, Maigret (2010) afirma que a esfera privada se sobrepõe à esfera pública e vice versa, pois as mesmas 
não estão separadas. 

Os espaços públicos e seus atores
Razão/ Abstração Estratégia/ Narração

Espaço Público oficial: 
lugar da política, as 
instituições.

1. Espaço público
habermassiano. A política
como consenso racional.
Políticos, funcionários

2. Espaço público conflitual. A
política como interesses dos
atores. Políticos, funcionários,
Sindicatos, Grupos de pressão,
Opinião pública.

Espaço público não oficial, 
não institucional: político, 
as relações de poder e de 
construção de identidades.

3. Espaço público
habermassiano
ampliado. O político
como consenso racional.
Sindicatos, Grupos de
pressão, Opinião
pública, informações
midiáticas.

4. Espaço público conflitual
reivindicações e narrativas
identitárias. Movimentos
sociais, Públicos, Mídias.

FONTE: MAIGRET (2010), p. 345. 

O espaço público definido por Eric Maigret (2010), referido acima nos itens “1” “2” e “4”,
será instrumentalizado para pensar o objeto deste trabalho, qual seja, a metamorfose dos discursos 
de diversidade, reparação e justiça social exteriorizada pelos agentes sociais. O objetivo é analisar 
as linhas discursivas, condensadas no Inteiro Teor do Acordão, resultantes dos debates na AP 
promovida pelo STF. Esta análise revela-se importante, pois, de acordo com Eric Maigret (2010), é 
fundamental captar em ato15 as polêmicas que moldam o espaço público.

A perspectiva do construtivismo, tomada para este artigo, vista pelo ângulo teórico 
metodológico, revela a importância de se analisar o significado de um discurso (LIMA, 2006). O
construtivismo social é uma abordagem sociológica aplicada à disciplina Sociologia do 
Conhecimento16. Com base nisso, nas Ciências Sociais, o debate público - ou seja, as disputas
discursivas -, é um tema legítimo de investigação que pode ser analisado à luz dessa perspectiva. 
Immanuel Kant, considerado o precursor do construtivismo contemporâneo, ficou conhecido pelo 
fato de analisar a relação dialógica entre sujeito e objeto. O autor expõe que o sujeito constrói suas 
representações sociais em torno dos objetos, não recebendo passivamente as influências do meio no 
qual está inserido17.

Assim, pode-se dizer que os então chamados construtivistas compartilham a premissa básica 
de que a realidade é uma construção social, sendo tipificada como uma qualidade pertencente a 
fenômenos que um ser reconhece ter independente da volição18, enquanto o conhecimento é
classificado como a certeza de que os fenômenos são reais e possuem características específicas 
(BERGER; LUCKMANN, 2005). 

Deste modo, o construtivismo sociológico parte de uma análise não do conhecimento em si, 
mas da concepção de conhecimento construído pelo “homem comum”, bem como suas formas de 
representações sociais, cujo significado é somente apreendido pela exploração cuidadosa entre a 

15 A análise dos documentos resultantes da audiência ocorre a partir do olhar construtivista. 
16 Pioneiro dessa matéria, Karl Mannheim defende a “tese de que a distinção entre conhecimento e crença pessoal é 
meramente o endosso coletivo dado às crenças do primeiro tipo” (CASTAÑON, 2009, p. 63). Mannheim inspirou os 
estudiosos Peter Berger e Thomas Luckmann, que publicaram em 1966 o livro “A construção social da realidade”, obra 
clássica da sociologia contemporânea.
17 Este pensamento possibilitou a emergência de novas abordagens construtivistas, dentre elas, a da corrente 
denominada realista, da qual fez parte o estudioso Jean Piaget, com a análise da epistemologia genética. 
18 Entende-se como volição o processo cognitivo pelo qual um indivíduo se decide a praticar uma ação em particular 

conexão macro e micro das instâncias dos processos sociais. Assim, seus pensadores privilegiam o 
papel desempenhado pelas coletividades nos processos sociais, pois elas criam significados 
compartilhados entre os atores sociais que delas participam, construindo a intersubjetividade19.

Para dar conta desse olhar sociológico utiliza-se as contribuições da abordagem teórica do 
interacionismo simbólico20, uma das bases do construtivismo sociológico que aborda os processos
de construção intersubjetiva dos significados, por compreender que  à medida que os agentes sociais 
compartilham os símbolos, de forma que façam sentido de um para os outros, é que se pode falar na 
existência de uma sociedade. E a existência desta possibilita pensar a prática cotidiana dos 
discursos, bem como das suas metamorfoses. Para isso, faz-se necessário recorrer ao conceito 
básico de interação social, pois as sociedades são resultados das interações entre indivíduos e 
grupos sociais.  

A interação social visa à manutenção das relações sociais. Dessa forma, deve-se atentar às 
relações de interações e não somente às ações dos indivíduos isoladamente. Características formais 
como número de indivíduos envolvido nos debates e posição relativa deles são relevantes, já que a
interação revela aspectos de associação e dissociação entre as pessoas e a partir dela destacam-se 
mais conteúdos com sentimentos e impulsos do que estratégias políticas e econômicas. Os 
conteúdos engendram outras relações o que, para Eric Maigret (2010), demonstra que a sociedade é 
uma complexa rede de interações sociais. Essas interações não ocorrem de forma avulsa21; são
mediadas por gestos, palavras, símbolos e expressões. Assim, no estudo do construtivismo, é 
apropriado focar as formas de associação, dissociação, conflito, competição, hierarquias, 
cooperações e seus impactos sobre as interações sociais, de modo que a interação face a face passa a 
ser considerada a relação social mais importante.  

Desta forma, a atualização dessas interações sociais torna-se importante para diagnosticar 
como as linhas discursivas sobre reparação, diversidade e justiça social, debatidas em diversas 
arenas públicas, foram ressignificadas e atualizadas na AP do STF. É possível afirmar a ocorrência 
de novos significados para aqueles termos, pois o mundo social se constrói a partir de pré-
construções passadas. Assim, as formas sociais “passadas são reproduzidas, apropriadas, deslocadas 
e transformadas enquanto outras são inventadas” (CORCUFF, 2001, p. 27) nas práticas cotidianas 
dos atores sociais.  

Portanto, tendo em vista a ideia de construção de significados, é conveniente analisar como os 
discursos de diversidade, reparação e justiça social foram apropriados, exteriorizados e
ressignificados. Dos eventos ‘Marcha Zumbi dos Palmares’; ‘Seminário Multiculturalismo e 
Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados Democráticos Contemporâneos’; e ‘III
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias 
Correlatas’, passando pelos atores sociais responsáveis pela elaboração de manifestos favoráveis e 
contrários às AA’s veiculados em 2006 e 2008, às linhas argumentativas dos ministros registradas 
no Inteiro Teor do Acordão22, documento da AP sobre AA, notam-se nuances nos

19 A produção de significados intersubjetivos possibilita, por conseguinte, que atores sociais compreendam a realidade a 
partir de um ponto de vista particular.
20 Essa perspectiva revela que os símbolos objetos de construção social da realidade são apropriados pelos agentes em 
suas representações e comunicações e evoluem de práticas corporais a gestos vocais. 
21 No livro “A representação do eu na vida cotidiana”, Ervin Goffman argumenta que as interações sociais podem ser 
entendidas como uma representação teatral na qual cada indivíduo procura compreender o contexto social em que deve 
representar o papel. O indivíduo interpreta e atribui sentido a gestos, falas e expressões do outro e vice versa.  Assim, o 
próprio sentido das relações é construído pelas micro-interações cotidianas, uma vez que as ações sociais dos indivíduos 
reproduzem e atualizam as práticas discursivas. 
22 Os documentos que reúnem os discursos sobre diversidade, reparação e justiça social na marcha Zumbi dos Palmares, 
Seminário Multiculturalismo e Racismo, Conferência de Durban, Manifestos contrários e favoráveis as AA’s e 
resultantes da AP promovida pelo STF estão disponibilizados na dissertação de mestrado de Viritiana Aparecida de 
Almeida para o Programa de Pós Graduação em Ciência Política da UFPR: 
http://www.cienciapolitica.ufpr.br/ppgcp/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Viritiana-
Almeida.pdf
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conexão macro e micro das instâncias dos processos sociais. Assim, seus pensadores privilegiam o 
papel desempenhado pelas coletividades nos processos sociais, pois elas criam significados 
compartilhados entre os atores sociais que delas participam, construindo a intersubjetividade19.

Para dar conta desse olhar sociológico utiliza-se as contribuições da abordagem teórica do 
interacionismo simbólico20, uma das bases do construtivismo sociológico que aborda os processos
de construção intersubjetiva dos significados, por compreender que  à medida que os agentes sociais 
compartilham os símbolos, de forma que façam sentido de um para os outros, é que se pode falar na 
existência de uma sociedade. E a existência desta possibilita pensar a prática cotidiana dos 
discursos, bem como das suas metamorfoses. Para isso, faz-se necessário recorrer ao conceito 
básico de interação social, pois as sociedades são resultados das interações entre indivíduos e 
grupos sociais.  

A interação social visa à manutenção das relações sociais. Dessa forma, deve-se atentar às 
relações de interações e não somente às ações dos indivíduos isoladamente. Características formais 
como número de indivíduos envolvido nos debates e posição relativa deles são relevantes, já que a
interação revela aspectos de associação e dissociação entre as pessoas e a partir dela destacam-se 
mais conteúdos com sentimentos e impulsos do que estratégias políticas e econômicas. Os 
conteúdos engendram outras relações o que, para Eric Maigret (2010), demonstra que a sociedade é 
uma complexa rede de interações sociais. Essas interações não ocorrem de forma avulsa21; são
mediadas por gestos, palavras, símbolos e expressões. Assim, no estudo do construtivismo, é 
apropriado focar as formas de associação, dissociação, conflito, competição, hierarquias, 
cooperações e seus impactos sobre as interações sociais, de modo que a interação face a face passa a 
ser considerada a relação social mais importante.  

Desta forma, a atualização dessas interações sociais torna-se importante para diagnosticar 
como as linhas discursivas sobre reparação, diversidade e justiça social, debatidas em diversas 
arenas públicas, foram ressignificadas e atualizadas na AP do STF. É possível afirmar a ocorrência 
de novos significados para aqueles termos, pois o mundo social se constrói a partir de pré-
construções passadas. Assim, as formas sociais “passadas são reproduzidas, apropriadas, deslocadas 
e transformadas enquanto outras são inventadas” (CORCUFF, 2001, p. 27) nas práticas cotidianas 
dos atores sociais.  

Portanto, tendo em vista a ideia de construção de significados, é conveniente analisar como os 
discursos de diversidade, reparação e justiça social foram apropriados, exteriorizados e
ressignificados. Dos eventos ‘Marcha Zumbi dos Palmares’; ‘Seminário Multiculturalismo e 
Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados Democráticos Contemporâneos’; e ‘III
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias 
Correlatas’, passando pelos atores sociais responsáveis pela elaboração de manifestos favoráveis e 
contrários às AA’s veiculados em 2006 e 2008, às linhas argumentativas dos ministros registradas 
no Inteiro Teor do Acordão22, documento da AP sobre AA, notam-se nuances nos

19 A produção de significados intersubjetivos possibilita, por conseguinte, que atores sociais compreendam a realidade a 
partir de um ponto de vista particular.
20 Essa perspectiva revela que os símbolos objetos de construção social da realidade são apropriados pelos agentes em 
suas representações e comunicações e evoluem de práticas corporais a gestos vocais. 
21 No livro “A representação do eu na vida cotidiana”, Ervin Goffman argumenta que as interações sociais podem ser 
entendidas como uma representação teatral na qual cada indivíduo procura compreender o contexto social em que deve 
representar o papel. O indivíduo interpreta e atribui sentido a gestos, falas e expressões do outro e vice versa.  Assim, o 
próprio sentido das relações é construído pelas micro-interações cotidianas, uma vez que as ações sociais dos indivíduos 
reproduzem e atualizam as práticas discursivas. 
22 Os documentos que reúnem os discursos sobre diversidade, reparação e justiça social na marcha Zumbi dos Palmares, 
Seminário Multiculturalismo e Racismo, Conferência de Durban, Manifestos contrários e favoráveis as AA’s e 
resultantes da AP promovida pelo STF estão disponibilizados na dissertação de mestrado de Viritiana Aparecida de 
Almeida para o Programa de Pós Graduação em Ciência Política da UFPR: 
http://www.cienciapolitica.ufpr.br/ppgcp/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Viritiana-
Almeida.pdf

reposicionamentos discursivos dos sujeitos em todas essas arenas. 
Nesse sentido, para fins de procedimentos metodológicos e, por conseguinte, para coletar os 

dados do documento do ITA, que reúne a decisão dos ministros da Corte sobre AA’s, utilizou-se o 
software N-VIVO, uma vez que este programa permite contabilizar a ocorrência das citações de 
diversidade, reparação e justiça social, entendidas aqui como categorias para análise.  Dos eventos 
anteriores, analisou-se apenas os documentos e as respectivas citações em que essas três categorias 
apareceram, com o objetivo de observar se as mesmas apresentavam ou não sentidos distintos. 

3. O DISCURSO DA DIVERSIDADE ENFATIZADO NA MARCHA ZUMBI DOS
PALMARES (1995)

Nesse evento organizado pelos movimentos sociais negros, a linha discursiva da diversidade 
apareceu sob o rótulo do viés étnico-racial. Isso se deu porque em 1978 o Movimento Negro 
Unificado (MNU) propagava o discurso da diversidade no sentido de se promover a igualdade na 
diferença, ou seja, compreendiam que todos são iguais, apesar de serem diferentes social, biológico 
e psicologicamente23.

Assim, em 1995 o discurso da igualdade material se desenvolve, pois a retórica era de que o
preconceito racial contra o negro desvalorizava a diversidade étnico-racial e uma das formas para 
valorizá-la seria “se ocupar de diagnósticos e proposições de políticas de igualdade no trabalho” 
[MARCHA ZUMBI, 1996 apud MOEHLECKE, 2003, p.205-206]. Esse entendimento postulava 
que a luta por igualdade material demandava por AA em empresas públicas e privadas de todo o 
Brasil.  

Nesse sentido, o significado veiculado propagava a ideia de que as imagens pejorativas 
contra os indivíduos brasileiros de pele escura “estigmatiza o povo negro, impedindo a valoração 
positiva da diversidade étnico-racial” (MARCHA ZUMBI DOS PALMARES, 1995 apud 
ROSEMBERG, 2012 p. 33). 

Portanto, pressionado pela Marcha Zumbi dos Palmares, o ex-presidente FHC foi compelido 
a implementar AA com base na retórica da diversidade vinculada à igualdade no mercado de 
trabalho. FHC reconheceu publicamente o preconceito racial e comprometeu-se a criar a AA a fim 
de promover a igualdade material entre brancos e negros, contudo, isso não ocorreu.  Em face disso, 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), aliada com a ONG Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdade (CEERT) e com o apoio dos movimentos sociais negros, denunciou o 
Estado brasileiro à Organização Internacional do Trabalho (OIT).  Nessa denuncia prevaleceu o 
discurso de que multinacionais instaladas no Brasil, ao preferir contratar trabalhadoras brancas em 
detrimento das negras (TELLES, 2012), estavam infringindo os princípios da igualdade material e 
da diversidade cultural presentes na Constituição Federal de 1988.  

Ao citar a Carta Magna, os defensores da AA utilizam a diversidade no sentido cultural e 
não mais no viés étnico racial como havia sido adotado pelo MNU e pelos organizadores da 
Marcha.  A denúncia feita na OIT e a reformulação do discurso de diversidade ‘étnico-racial’ para 
‘diversidade cultural’ levaram FHC a fomentar a criação do Grupo de Trabalho para Eliminação da 
Discriminação no Emprego e na Ocupação (GTEDEO), bem como incentivou a organização do 
seminário “Multiculturalismo e Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados Democráticos 
Contemporâneos” com o intuito de discutir a viabilidade de implementação de AA no Brasil.

23 Na década de 1980, tal discurso aderiu à noção de que os negros deviam buscar a igualdade material com os brancos. 
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conexão macro e micro das instâncias dos processos sociais. Assim, seus pensadores privilegiam o 
papel desempenhado pelas coletividades nos processos sociais, pois elas criam significados 
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básico de interação social, pois as sociedades são resultados das interações entre indivíduos e 
grupos sociais.  

A interação social visa à manutenção das relações sociais. Dessa forma, deve-se atentar às 
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dos atores sociais.  

Portanto, tendo em vista a ideia de construção de significados, é conveniente analisar como os 
discursos de diversidade, reparação e justiça social foram apropriados, exteriorizados e
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19 A produção de significados intersubjetivos possibilita, por conseguinte, que atores sociais compreendam a realidade a 
partir de um ponto de vista particular.
20 Essa perspectiva revela que os símbolos objetos de construção social da realidade são apropriados pelos agentes em 
suas representações e comunicações e evoluem de práticas corporais a gestos vocais. 
21 No livro “A representação do eu na vida cotidiana”, Ervin Goffman argumenta que as interações sociais podem ser 
entendidas como uma representação teatral na qual cada indivíduo procura compreender o contexto social em que deve 
representar o papel. O indivíduo interpreta e atribui sentido a gestos, falas e expressões do outro e vice versa.  Assim, o 
próprio sentido das relações é construído pelas micro-interações cotidianas, uma vez que as ações sociais dos indivíduos 
reproduzem e atualizam as práticas discursivas. 
22 Os documentos que reúnem os discursos sobre diversidade, reparação e justiça social na marcha Zumbi dos Palmares, 
Seminário Multiculturalismo e Racismo, Conferência de Durban, Manifestos contrários e favoráveis as AA’s e 
resultantes da AP promovida pelo STF estão disponibilizados na dissertação de mestrado de Viritiana Aparecida de 
Almeida para o Programa de Pós Graduação em Ciência Política da UFPR: 
http://www.cienciapolitica.ufpr.br/ppgcp/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Viritiana-
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23 Na década de 1980, tal discurso aderiu à noção de que os negros deviam buscar a igualdade material com os brancos. 

4. LINHAS DISCURSIVAS PROFERIDAS NO SEMINÁRIO MULTICULTURALISMO E
RACISMO: O PAPEL DA AA NOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS CONTEMPORÂNEOS
(1996)

Neste seminário ocorrido na cidade de Brasília e organizado pelo Estado, FHC abriu a mesa 
de discussão pedindo aos intelectuais brasileiros e estrangeiros que fossem criativos ao sugerir 
soluções para reduzir o problema da desigualdade racial brasileira. O argumento apresentado foi 
dizer que o racismo à brasileira era distinto do estadunidense. Portanto, a mera cópia do modelo de 
AA implementado nos EUA não se encaixaria à realidade do Brasil. 

O discurso da diversidade étnico-racial foi enfatizado na Marcha Zumbi dos Palmares. No 
entanto, o então presidente FHC defendeu a linha discursiva da diversidade cultural e étnica, pois “o 
Brasil é uma nação multicultural e disso se orgulha, porque essa diversidade cultural e étnica é 
fundamental para o mundo contemporâneo” (CARDOSO, 1997, P. 13). 

No evento, as entidades representativas negras enfatizaram que a diversidade étnica brasileira 
deve ser incentivada, pois a desvalorização da diversidade étnica negra prejudica a autoestima das 
crianças negras. FHC inova o seu argumento ao entrecruzar o discurso daquelas entidades com o da 
diversidade cultural e, ainda, ao afirmar que o Brasil se orgulha de ser uma nação multicultural. Ao 
exteriorizar tal discurso, se aproximou da linha discursiva defendida por Gilberto Freyre 24(2006).
Entretanto, vale ressaltar que, diferentemente de Freyre (2006), FHC reconheceu o racismo: “nós, 
no Brasil, de fato, convivemos com a discriminação e convivemos com o preconceito, mas as aves 
que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá”. Esse lá que FHC se referia é os EUA. 

Contextualizando o racismo, a estadunidense Angela Gilliam, ressignificou o discurso da 
diversidade, inserindo o argumento de igualdade ao apontar que: 

[...] O conceito de diversidade como valor positivo emerge do discurso progressivo. A ação 
afirmativa ou as políticas de igualdade são quase universalmente percebidas como um 
sistema de cotas exigido, identificado em muitos casos com a discriminação reversa [...]. 
Essas interpretações são, em parte, geradas pela adoção, por jornalistas brasileiros, dos 
paradigmas direitistas e dos pontos de vista dos conservadores norte-americanos. 
(GILLIAM, 1997, p. 53). 

A retórica da diversidade, conjugada com o de igualdade, mostra, nesse sentido, que as AA’s 
são bem vistas quando fundamentadas no viés de igualdade universal. No entanto, quando se 
conjuga diversidade racial e igualdade, os atores contrários às AA’s, reproduzem o discurso de 
conservadores norte-americanos, ou seja, de que AA para negros pode engendrar conflito racial, tal 
como ocorre nos EUA. Em consonância com o discurso de Angela Gilliam, o também 
estadunidense Thomas Skidmore (1997) defendeu que o discurso da diversidade deve ser lido à luz 
do argumento de justiça social e compensação histórica, uma vez que: 

Ação afirmativa é também uma questão moral. É baseada em uma interpretação da justiça 
social. As mais óbvias são oportunidades igual e valor da diversidade. Mas as ideias de 
compensação por injustiças passadas recaem necessariamente sobre uma vontade moral de 
arriscar um novo conflito a fim de corrigir injustiças passadas. (SKIDMORE, 1997, p. 132). 

Segundo Skidmore (1997), a igualdade material reivindicada por militantes negros busca 
promover a justiça social, uma vez que, as AA’s para negros, visam corrigir injustiças cometidas no 
passado por meio do tráfico de negros escravizados. Nesse sentido, o viés da justiça social tem 
como objetivo reparar danos pretéritos, bem como exaltar a diversidade racial negra. 

24 Freyre (2006) postulava que o Brasil é formado pela contribuição cultural e racial dos povos negros, europeus e 
indígenas.
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5. DISCURSOS APRESENTADOS NA III CONFERÊNCIA MUNDIAL CONTRA O
RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS
CORRELATAS (2001)

 A Conferência de Durban (South Africa) ocorreu a pedido da Organização das Nações 
Unidas (ONU), após diversos movimentos sociais negros, especialmente da América Latina, 
denunciarem práticas de preconceito interseccionando classe, raça e gênero. O objetivo do evento 
foi discutir a implementação de AA’s em vários países com a finalidade de reduzir as diversas 
desigualdades, incluindo a racial (TRAPP; SILVA, 2010). Na Conferência da ONU realizada no 
país de Nelson Mandela, líder sul-africano conhecido pelo enfrentamento ao regime do apartheid, 
governos de vários países, ONG’s e movimentos sociais debateram sobre as diversas formas de 
desigualdades.  

Em Durban, as linhas discursivas defendidas sobre diversidade também se atrelaram à 
justiça social e a ideia de reparação e estão presentes na declaração oficial da ONU, que: 

99. [...] Incentiva os Estados a desenvolverem e elaborarem planos de ação nacionais para
promoverem a diversidade, igualdade, equidade, justiça social, igualdade de oportunidades
e participação para todos. Através, dentre outras coisas, de ações e de estratégias
afirmativas ou positivas. [...]
136. Convoca os Estados a assegurarem diversidade cultural, religiosa e outros, com a
participação de professores, pais, mães e alunos que acompanhem sua implementação [...]
165. Insta os Estados a reforçarem a proteção contra o racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata assegurando que todas as pessoas tenham acesso aos
remédios eficazes e a gozarem do direito de se dirigirem aos tribunais nacionais
competentes e em outras instituições nacionais para solicitarem reparação ou satisfação
justa e adequada, pelos danos ocasionados por tais formas de discriminação.
(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO ADOTADOS NA III CONFERÊNCIA
MUNDIAL DE COMBATE AO RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA
E INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2001).

Nesse sentido, o discurso da diversidade foi empregado com o intuito de exaltar, dentre 
outros, os valores étnicos, sociais, religiosos, culturais dos povos subjugados. Para que o debate 
fosse profícuo era preciso promover, primeiramente, a igualdade, ou seja, a equidade, sobretudo, 
econômica entre grupos hegemônicos e contra-hegemônicos.  

O discurso da justiça social, por sua vez, apontou que os negros “devem ser tratados com 
justiça e respeito por sua dignidade e não devem sofrer discriminação de nenhum tipo” 
(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO ADOTADOS NA III CONFERÊNCIA MUNDIAL 
DE COMBATE AO RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E 
INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2001).  

Vale ressaltar que o discurso de reparação apareceu no documento de Durban, entretanto, 
não mencionou que AA é uma forma de reparar danos passados cometidos contra a população 
negra, tal como fez Thomas Skidmore (1997). Pelo contrario, o discurso foi afirmativo ao expor que 
negros que sofrerem preconceito racial podem requisitar do Estado a reparação pelo dano sentido 
em razão de ser negro.  

Assim, os discursos de diversidade, reparação e justiça social aparecem nas três esferas 
públicas aqui analisadas – Marcha, Seminário Multiculturalismo e Durban. Contudo, são nos 
manifestos contrários e favoráveis às AA’s, e, por conseguinte na AP sobre AA, que os discursos 
são ressignificados. 
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Brasil é uma nação multicultural e disso se orgulha, porque essa diversidade cultural e étnica é 
fundamental para o mundo contemporâneo” (CARDOSO, 1997, P. 13). 
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24 Freyre (2006) postulava que o Brasil é formado pela contribuição cultural e racial dos povos negros, europeus e 
indígenas.

5. DISCURSOS APRESENTADOS NA III CONFERÊNCIA MUNDIAL CONTRA O
RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS
CORRELATAS (2001)

 A Conferência de Durban (South Africa) ocorreu a pedido da Organização das Nações 
Unidas (ONU), após diversos movimentos sociais negros, especialmente da América Latina, 
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desigualdades.  
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99. [...] Incentiva os Estados a desenvolverem e elaborarem planos de ação nacionais para
promoverem a diversidade, igualdade, equidade, justiça social, igualdade de oportunidades
e participação para todos. Através, dentre outras coisas, de ações e de estratégias
afirmativas ou positivas. [...]
136. Convoca os Estados a assegurarem diversidade cultural, religiosa e outros, com a
participação de professores, pais, mães e alunos que acompanhem sua implementação [...]
165. Insta os Estados a reforçarem a proteção contra o racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata assegurando que todas as pessoas tenham acesso aos
remédios eficazes e a gozarem do direito de se dirigirem aos tribunais nacionais
competentes e em outras instituições nacionais para solicitarem reparação ou satisfação
justa e adequada, pelos danos ocasionados por tais formas de discriminação.
(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO ADOTADOS NA III CONFERÊNCIA
MUNDIAL DE COMBATE AO RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA
E INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2001).
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fosse profícuo era preciso promover, primeiramente, a igualdade, ou seja, a equidade, sobretudo, 
econômica entre grupos hegemônicos e contra-hegemônicos.  

O discurso da justiça social, por sua vez, apontou que os negros “devem ser tratados com 
justiça e respeito por sua dignidade e não devem sofrer discriminação de nenhum tipo” 
(DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO ADOTADOS NA III CONFERÊNCIA MUNDIAL 
DE COMBATE AO RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E 
INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2001).  

Vale ressaltar que o discurso de reparação apareceu no documento de Durban, entretanto, 
não mencionou que AA é uma forma de reparar danos passados cometidos contra a população 
negra, tal como fez Thomas Skidmore (1997). Pelo contrario, o discurso foi afirmativo ao expor que 
negros que sofrerem preconceito racial podem requisitar do Estado a reparação pelo dano sentido 
em razão de ser negro.  

Assim, os discursos de diversidade, reparação e justiça social aparecem nas três esferas 
públicas aqui analisadas – Marcha, Seminário Multiculturalismo e Durban. Contudo, são nos 
manifestos contrários e favoráveis às AA’s, e, por conseguinte na AP sobre AA, que os discursos 
são ressignificados. 

6. ATUALIZAÇÃO DOS DISCURSOS DE DIVERSIDADE, REPARAÇÃO E JUSTIÇA
SOCIAL NOS MANIFESTOS CONTRÁRIOS E FAVORÁVEIS ÀS COTAS RACIAIS
(2006-2008) E NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO STF SOBRE AA (2010-2012).

Após a Conferência de Durban, que debateu a necessidade de implementar AA no Brasil, 
houve uma reação de diversos setores da sociedade brasileira. Em 2006, dois manifestos foram 
lançados: “Carta Pública ao Congresso Nacional – Todos Têm Direitos Iguais na República 
Democrática”, contrário às políticas de discriminação positiva e “Em Favor da Lei de Cotas e do 
Estatuto da Igualdade Racial”. Este último manifesto, além de defender AA para negros, 
reivindicava que o Congresso Nacional aprovasse o Estatuto da Igualdade Racial criado em 2000 
pelo então deputado federal Paulo Paim (PT/RS), hoje senador. Tal documento exigia do estado 
brasileiro a implementação de políticas de discriminação positiva para negros nos espaços públicos 
e privados. 

Os manifestos apresentam diversas linhas argumentativas, entretanto, devido às características 
desse trabalho, focar-se-á nos três discursos que foram postos para a análise. Assim, na “Carta 
Pública ao Congresso Nacional – Todos Têm Direitos Iguais na República Democrática”, o discurso 
da diversidade foi explicitado da seguinte maneira:  

Almeja-se um Brasil no qual ninguém seja discriminado, de forma positiva ou negativa, 
pela sua cor, seu sexo, sua vida íntima e sua religião; onde todos tenham acesso a todos os 
serviços públicos; que se valorize a diversidade como um processo vivaz e integrante do 
caminho de toda a humanidade para um futuro onde a palavra felicidade não seja um 
sonho. (MANIFESTO CONTRÁRIO ÀS AÇÕES AFIRMATIVAS, 2006). 

No tocante à linha discursiva fundamentada na reparação observar-se que prevaleceu o 
argumento de que a implementação de cotas raciais, via AA’s, é uma das formas para a promoção 
da justiça social, uma vez que os “dados oficiais recentes do IBGE25 e do IPEA26 expressam, sem
nenhuma dúvida, a nossa dívida histórica com os negros” (MANIFESTO FAVORÁVEL ÀS 
COTAS RACIAIS, 2006). 

No ano de 2008, mais dois manifestos foram elaborados: o “Centro e Treze Cidadãos 
Antirracistas Contra as Leis de Cotas” e o “120 Anos de Luta Pela Igualdade Racial no Brasil: 
Manifesto em Defesa da Justiça e da Constitucionalidade das Cotas”. O primeiro critica e o segundo 
sai em defesa das AA’s, conhecidas pelo senso comum como debate sobre cotas raciais. 

Apesar de defender o discurso da diversidade, os grupos contrários às AA’s apontam a 
existência de diversos tipos de preconceito, dentre os quais religiosos, de gênero e raça. Eles 
entendem as AA’s como privilégio. Ou seja, reconhecem o preconceito e defendem o argumento de 
que nenhum grupo social deve ser privilegiado, muito menos baseado na raça, pois, segundo eles, o 
principio da diversidade deve prevalecer, já que o comportamento preconceituoso atinge a todos, 
independentemente da raça. Por outro lado, os defensores das AA’s exaltam o “direito à diferença, 
ao reconhecer e valorizar as especificidades étnico-raciais, sociais, religiosas e culturais dos povos 
que compõem o Brasil” (MANIFESTO FAVORÁVEL ÀS COTAS RACIAIS, 2008).

Os discursos sobre diversidade e diferença parecem ser sinônimos, mas há diferenças e não 
apenas semânticas. Os favoráveis usam o discurso da diferença para defender AA’s para todos os 
grupos discriminados; os contrários afirmam que não deve existir AA para nenhum grupo.   

O discurso da dívida histórica enfatizado pelos manifestos favoráveis às AA’s apareceu na 
Conferência de Durban com outro revestimento, qual seja, o da reparação. O quadro argumentativo 
daquele grupo aponta para uma fala compensatória, pois compreendem que os brasileiros têm uma 
dívida histórica para com os povos negros que foram escravizados.  No caso da Conferência, a 
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reparação é entendida como um direito que pode ser requisitado por qualquer afro-brasileiro e pode 
vir a ser interpretada como uma indenização perante aos tribunais pelo fato de ser um sujeito 
discriminado. 

Assim, diversidade, reparação e justiça social vão sendo problematizados em diferentes 
esferas púbicas.  As atualizações desses discursos - metamorfose que as transformam em três linhas 
argumentativas - encontram o ápice na Audiência Pública sobre AA promovida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) em março de 2010.  

O processo de apropriação e ressignificação é observado nos discursos dos ministros 
convocados para o julgamento do instrumento jurídico intitulado Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF 186). O rito se deu porque o ex-senador Demóstenes Torres 
(DEM/GO), cassado em 201227, pediu a declaração de inconstitucionalidade das cotas raciais, após
dois irmãos gêmeos - auto identificados como pardos - terem prestado o vestibular para a 
Universidade de Brasília (UNB), sendo um deles aprovado e o outro reprovado pela banca de 
verificação de afrodescendentes por não ter sido considerado negro.  

Os principais argumentos discutidos na AP do STF por políticos, líderes de movimentos 
sociais negros, intelectuais e juristas, ou seja, ministros, juízes e advogados foram, dentre outros, 
reparação; diversidade e justiça social. A partir do registro das ocorrências desses três discursos no
Inteiro Teor do Acordão (ITA) foi possível construir o quadro discursivo exposto na AP do STF, o 
qual indica a atualização e ressignificação das três categorias pelos ministros do STF, como 
demostrado na tabela Nº1.  

6.1 O INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO E A ATUALIZAÇÃO DE DISCURSOS VISANDO 
ABRANGER TODOS OS GRUPOS DISCRIMINADOS  

Os discursos da diversidade, reparação e justiça social foram os mais citados pelos ministros 
do STF. O mais evidenciado foi o da diversidade, seguido por quatro ocorrências de reparação e 
apenas duas menções à justiça social. O ministro do STF Luiz Fux citou o discurso da diversidade 
ao menos três vezes para reforçar seu posicionamento favorável às cotas raciais.  

Notamos que a diversidade que vivenciamos em nosso ambiente universitário, e que reflete 
de fato o Brasil, possibilita um enriquecimento de nossa formação acadêmica. [...] Alguns 
desses sujeitos exigem uma resposta específica e diferenciada, um “direito à diferença”, a
fim de assegurar-lhes um tratamento especial. [...] A diversidade do corpo discente 
constitui, ainda, elemento desejável de um fecundo ambiente universitário. [...] Experiência 
demonstrou que o livre acesso à Universidade – a igualdade “na lei” – foi incapaz de 
promover a devida implementação do princípio da diversidade (ITA – MINISTRO LUIZ 
FUX). 

TABELA Nº 1 - NÚMERO DE CITAÇÕES DE CATEGORIAS RETIRADAS DO ITA 

CATEGORIAS CITAÇÕES

Diversidade/Reparação/Justiça 11
Percentual de Utilização do Documento Analisado 0,06%
FONTE: RELAÇÃO - COLETA APLICADA AO NVIVO PARA DADOS QUANTITATIVOS (2017) 

27 Demóstenes Torres foi cassado do cargo de Senador pelo Senado Federal em 2012, após ser acusado de ligação com 
o bicheiro ‘Carlinhos Cachoeira’, figura central do escândalo conhecido como "máfia dos caça-níqueis". O ex-senador
está inelegível até 2020.
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demonstrou que o livre acesso à Universidade – a igualdade “na lei” – foi incapaz de 
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TABELA Nº 1 - NÚMERO DE CITAÇÕES DE CATEGORIAS RETIRADAS DO ITA 

CATEGORIAS CITAÇÕES

Diversidade/Reparação/Justiça 11
Percentual de Utilização do Documento Analisado 0,06%
FONTE: RELAÇÃO - COLETA APLICADA AO NVIVO PARA DADOS QUANTITATIVOS (2017) 

27 Demóstenes Torres foi cassado do cargo de Senador pelo Senado Federal em 2012, após ser acusado de ligação com 
o bicheiro ‘Carlinhos Cachoeira’, figura central do escândalo conhecido como "máfia dos caça-níqueis". O ex-senador
está inelegível até 2020.

A ministra Rosa Weber expressou o discurso da diversidade uma vez e com o intuito de 
mostrar que o mesmo está em consonância com a “Lei Maior de 1988, uma verdadeira celebração, 
em suas normas e princípios informadores, da diversidade e da pluralidade constitutivas de nosso 
país, em detrimento de uma inexistente homogeneidade” (ITA – ROSA WEBER).  

A retórica da reparação também foi citada pelo ministro Fux com o mesmo sentido de justiça 
compensatória, uma vez que “são conhecidas às objeções ao critério de justiça compensatória” (ITA 
– LUIZ FUX). E a ministra completou que a “reparação ou compensação constitui política de AA
que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de
1988” (ITA – ROSA WEBER).

O ministro Cezar Peluso desconstruiu a ideia de dívida histórica no sentido indenizatório 
proferido por militantes negros, ao afirmar a impossibilidade do Estado atender tal demanda, além 
disso, acrescentou a visão de que AA objetiva somente modificar a sorte dos afro-brasileiros no 
presente e futuro. Ele observou que a AA “independendo de intuitos compensatórios, reparatórios, 
ou de cunho indenizatório, [...] pela impossibilidade [...] jurídica. [...] Tal política está, portanto, 
voltada só para o futuro, [...] mas a atuar sobre a realidade de uma injustiça objetiva do presente” 
(ITA - CEZAR PELUSO).  

Outra linha argumentativa também problematizada pelos ministros foi a da justiça social. O 
ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, apontou que “o discurso sobre justiça social, uma vez 
centrado na distribuição, está agora cada vez mais dividido entre reivindicações por redistribuição, 
de um lado, e reivindicações por reconhecimento do outro”. (ITA – RICARDO LEWANDOWSKI). 
A redistribuição a qual o ministro se referiu são demandas por igualdade material e inclusão 
baseada na diversidade. Assim, a atualização do discurso da diversidade, condiciona também a 
ressignificação do discurso de reparação e justiça social, já que para este ministro, a AA não focará 
apenas os negros, e sim “a inclusão social de grupos excluídos ou marginalizados, especialmente 
daqueles que, historicamente, foram compelidos a viver na periferia da sociedade” (ITA - 
RICARDO LEWANDOWSKI).   

7. CONCLUSÃO

O discurso de diversidade - num sentido amplo - foi defendido por FHC no seminário em 
Brasília, na Conferência de Durban, e pelos grupos contrários às AA’s que lançaram um manifesto 
em 2006 e outro em 2008. Estes últimos atores, mesmo defendendo o viés da diversidade, foram 
contrários a todo tipo de politica de ação afirmativa.  Os proponentes da ADPF-186, na AP do STF, 
ressignificaram tal discurso e foram contrários apenas às cotas para negros, uma vez que, na 
concepção do ex-senador Demóstenes Torres (DEM-GO), o indivíduo pardo não é considerado 
negro.  Os grupos pró-cotas, por outro lado, defenderam o discurso da diferença como sinônimo de 
diversidade cultural, racial, étnica, social, sendo, portanto, favorável aos diversos tipos de AA’s. 

Por outro lado, os ministros do STF atualizaram os discursos contrários e favoráveis às AA’s, 
baseados em argumentos como diversidade, reparação e justiça social. A suprema corte entendeu 
que a AA é constitucional e, para desfazer dúvidas se o pardo é ou não negro, os ministros 
sugeriram a criação de bancas de verificação de afro-descendência combinando dois critérios: auto-
identificação e hetero-identificação. Este recurso adaptou às AA’s à especificidade da sociedade 
brasileira, uma vez que o preconceito racial no Brasil opera sobre o fenótipo (preconceito racial de 
marca), e não no genótipo (preconceito racial de origem), tal como ocorre nos EUA. E, por fim os 
ministros julgaram que a AA deveria abranger todos os grupos discriminados, como pressuposto 
para a existência de maior justiça social. 
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RESUMO 

O artigo se propõe a analisar a atualização das marcas de partidos políticos brasileiros ocorridas no 
âmbito da forte rejeição que a política, e os partidos, têm sofrido  no cenário nacional,  identificada 
em pesquisas de mercado que demonstram a descrença da população com as instituições políticas. 
Foram realizados  estudos de casos com três partidos políticos que se refundaram recentemente:
Podemos (PTN), Livres (PSL) e Avante (PTdoB). A reformulação de nomenclatura,  identidade 
visual, estatuto partidário, representação legislativa e  comunicação digital foram consideradas para 
compor o mosaico que representa a tentativa de  construção de marcas partidárias que buscam se 
posicionar como inovadoras e representantes de uma nova forma de fazer política. O estudo indicia 
que há muita mudança na aparência mas com poucas alterações de conteúdo, o que nos leva a 
questionar se as mudanças são restritas ao eminente oportunismo político ou se há alguma 
reestruturação partidária de fundo que se inicia com estas mudanças incipientes já implementadas. 
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1. INTRODUÇÃO

A construção identitária de marcas na sociedade contemporânea tem, além da sua função 
econômica, a função simbólica de sustentar comportamentos e identidades de quem as consome, 
sendo referenciadas como arquétipos modais que indiciam crenças e valores dos consumidores. Isto 
posto, esta mesma associação entre pessoas e marcas pode ser transposta para o universo partidário, 
no qual as agremiações políticas lutam pelo share of mind (lembrança) do conjunto de eleitores com 
vistas a ampliar seu share of market (votos) eleitoral. Ou seja, lembrança de marca gera voto. Mas, 
para a lembrança ser efetiva, é necessário que a identidade da marca seja assimilada pelo prospect
(cidadão) a  ponto de ser lembrada e considerada em seu processo decisório de opção por 
candidatos e partidos. 

Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, e têm sua criação e 
funcionamento regulados pela Lei n.9.096, de 19 de setembro de 1995. Os partidos se propõem a 
catalisar e representar pessoas que compartilham as mesmas visões de mundo e que buscam atingir 
o poder para implementar suas propostas de gestão nos níveis de representatividade pública:
municipal, estadual e federal. Assim, num regime democrático, esses grupos possuem espaços para
difundir seus posicionamentos e tentarem agregar novos membros e, para tanto, valem-se, mesmo
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RESUMO 
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Palavras-chave: partidos políticos; marketing; branding; comunicação digital. 

1. INTRODUÇÃO

A construção identitária de marcas na sociedade contemporânea tem, além da sua função 
econômica, a função simbólica de sustentar comportamentos e identidades de quem as consome, 
sendo referenciadas como arquétipos modais que indiciam crenças e valores dos consumidores. Isto 
posto, esta mesma associação entre pessoas e marcas pode ser transposta para o universo partidário, 
no qual as agremiações políticas lutam pelo share of mind (lembrança) do conjunto de eleitores com 
vistas a ampliar seu share of market (votos) eleitoral. Ou seja, lembrança de marca gera voto. Mas, 
para a lembrança ser efetiva, é necessário que a identidade da marca seja assimilada pelo prospect
(cidadão) a  ponto de ser lembrada e considerada em seu processo decisório de opção por 
candidatos e partidos. 

Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, e têm sua criação e 
funcionamento regulados pela Lei n.9.096, de 19 de setembro de 1995. Os partidos se propõem a 
catalisar e representar pessoas que compartilham as mesmas visões de mundo e que buscam atingir 
o poder para implementar suas propostas de gestão nos níveis de representatividade pública:
municipal, estadual e federal. Assim, num regime democrático, esses grupos possuem espaços para
difundir seus posicionamentos e tentarem agregar novos membros e, para tanto, valem-se, mesmo

1 Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO e POLÍTICA  do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Professor adjunto do Departamento de Comunicação Social e PPGCOM da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Doutor em Multimeios IAR/UNICAMP.  Pesquisador nos grupos ECCOS (Estudos em Comunicação, Consumo e 
Sociedade) e CEL (Comunicação Eleitoral) da UFPR. prof.ary.azevedo@uol.com.br,
3 Ana Carolina Caldas, professora de Especialização MBA de Comunicação Pública (UTP), jornalista, Mestre em 
Educação pela Universidade Federal do Paraná. anacarolinacaldas@hotmail.com

2 

que de modo insipiente, de ferramentas de marketing para atrair a atenção, despertar interesse e 
desejo de associação, formal ou não, e levar à ação do cidadão que culmina com o registro do voto 
na agremiação política.  

Este artigo indica que marcas de partidos políticos nacionais são usualmente tratadas de 
modo refratário às técnicas de marketing e branding, tornando-se um apelo secundário ao eleitor, na 
hora de decidir em quem votar, sendo este normalmente influenciado pelo personalismo político, 
representado por lideranças partidárias que transcendem a vinculação aos partidos, como é 
destacado nesta pesquisa realizada pelo DataPoder 360 e publicada pela revista Exame , da editora 
Abril, em 17/07/2017, onde os nomes dos potenciais candidatos aparecem desvinculados dos 
respectivos partidos. Este tipo de informação só reforça a desimportância dos partidos políticos na 
cobertura midiática:

FIGURA 01 – PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTO 2018 
FONTE: REVISTA EXAME (17/07/2017) 

Além de uma eventual cobertura jornalística enviesada a lideranças políticas, deve-se 
destacar que a tibiez de marcas de partidos políticos é um agravante para este cenário. Em tempos 
de excesso de informação, conseguir a atenção já é um trabalho hercúleo, principalmente num 
cenário de dispersão de marcas, poucas reconhecidas e identificadas com propostas que atraiam o 
eleitor. Em 2017,  são 35 partidos políticos registrados  no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): 

PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS NO TSE (até Setembro/2017) 

PMDB-15 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PTB-14 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
PDT-12 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PT-13 PARTIDO DOS TRABALHADORES
DEM-25 DEMOCRATAS
PCdoB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PSB-40 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PSDB-45 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PTC-36 PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
PSC-20 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
PMN-33 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
PRP-44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PPS-23 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PV-43 PARTIDO VERDE
PTdoB-70 PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
PP-11 PARTIDO PROGRESSISTA
PSTU-16 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
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PCB-21 PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
PRTB-28 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
PHS-31 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
PSDC-27 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
PCO-29 PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
PODE-19 PODEMOS (antigo PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN)
PSL-17 PARTIDO SOCIAL LIBERAL
PRB-10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
PSOL-50 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
PR-22 PARTIDO DA REPÚBLICA
PSD-55 PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PPL-54 PARTIDO PÁTRIA LIVRE
PEN-51 PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL
PROS-90 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
SD - 77 SOLIDARIEDADE
NOVO-30 PARTIDO NOVO
REDE-18 REDE SUSTENTABILIDADE
PMB-35 PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

TABELA 01 – PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS EM 2017 
FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (2017) 

Além dos 35 partidos listados acima, há uma  fila de espera para formalização de novos 
partidos, junto ao TSE,  já com 66 solicitações4. Esta impressionante quantidade de agremiações 
gera dificuldades perceptuais em identificar diferentes nomenclaturas e siglas e, posteriormente, 
correlacioná-las a valores e propostas que gerem algum tipo de referência útil ao eleitor na hora de 
optar por algum partido. Este é o desafio a ser enfrentado pelas marcas no meio político: como obter 
destaque em um mercado saturado pelas inúmeras e diferentes nominações, siglas, números e 
correlaciona-las a propostas e ideologias?

No marketing tradicional, o foco primordial para o sucesso de aceitação de um produto não 
é mais o quanto ele induz o consumidor a comprá-lo, mas o gerenciamento da atenção do seu 
público. O manejo da atenção atualmente é o que há de mais valorizado no cenário dos negócios, 
principalmente com o crescimento da autonomia na prospecção de informações e na consecução do 
consumo advindas com as tecnologias digitais, onde o consumidor tem liberdade de escolher o 
produto sem ajuda de terceiros.  

Gorz (2005) afirma que o mercado está direcionando sua preocupação para a geração de 
valor do produto pela atenção do consumidor como ferramenta de diferenciação entre os 
concorrentes. Apesar de ser um assunto direcionado em quase todas as suas fontes para a internet, a 
chamada economia da atenção (ou do conhecimento) pode ser facilmente compreendida como uma 
ferramenta a ser estudada em todas as áreas que buscam o apelo ao público alvo de forma 
inteligente e profunda: 

Todas as economias se caracterizam pela presença de produtores e consumidores, e pela oferta e 
procura. A economia da atenção se enquadra muito bem nessas características. Conforme observamos, 
somos todos produtores de informação, em busca da atenção dos consumidores. Mas todos também somos   

 consumidores de informação, dispondo apenas de uma quantidade limitada de atenção para oferecer 
ao mundo (DAVENPORT & BECK, 2001, p. 13).

   Na sociedade da informação, os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços 
tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações criam um novo paradigma no qual a 
colaboratividade, instantaneidade  e ubiquidade na produção e consumo de informações a tornam   

4 Tribunal Superior Eleitoral. Partidos em Formação. Disponível em http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-
politicos/partido-em-formacao. Acesso em 28 ago de 2017 
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onipresente mas não necessariamente geram o conhecimento, visto a celeridade e obsolescência 
advindos deste gigantesco volume informacional disponibilizado em variadas plataformas 
midiáticas. A cognição, no mundo contemporâneo, enfrenta um novo desafio: ombrear com a cada 
vez mais vertiginosa oferta de informações (WOLTON, 2011, p.16).  

Enquanto websites brigam por um lugar na mente do espectador em um complexo mundo de 
notícias rápidas que é a internet, produtos lutam para se destacar no competitivo mundo das marcas. 
Davenport e Beck (2001) afirmam que se o consumidor não fosse abordado por tantas marcas 
distintas no mesmo espaço de consumo, daria tempo para que esse pensasse sobre que decisão 
tomar.  

Caso se deseje alcançar o sucesso no atual contexto econômico, é preciso ser bom em atrair 
atenção. [...] Caso se pretenda vender produtos e serviços, em algum momento será preciso 
captar a atenção dos clientes. [...] Em outras palavras, não é mais suficiente ser uma 
organização competente e sólida; também é fundamental agitar as células cerebrais – e
aquecer os corações – dos públicos almejados (DAVENPORT; BECK, 2001, p. 9).

Os autores colocam a gestão da atenção do consumidor como a mais importante ferramenta 
em qualquer área de atuação, imprescindível para o bom funcionamento de qualquer negócio. Ainda 
é possível destacar a inclusão do marketing emocional como ferramenta para se trabalhar com a 
atenção quando se afirma a necessidade de se “aquecer” as mentes e corações do público. Tal 
explanação só sustenta a importância de uma compreensão da economia da atenção no contexto 
político, onde o apelo emocional vai suplantando a retórica da lógica (LAVAREDA, 2009, p.156). 

Neste sentido, a construção de marcas fortes e consolidadas, com espaço definido na mente 
do consumidor (share of mind ou brand awareness), não é somente algo desejável no universo 
corporativo, partidos políticos inclusos,  mas é a própria garantia de sobrevivência num mundo de 
excessos informacionais no qual a captura da atenção é a porta de entrada para a conversão de 
intenções em ações, de lembranças em votos. 

Partido Preferencia
PT 18%

PSDB 05%
PMDB 05%
PSOL 01%

PV 01%
PDT 01%

Outros <1%
Sem preferencia de partido 59%

TABELA 02 – PREFERÊNCIA PARTIDÁRIA (2017) 
FONTE: DATAFOLHA (23/06/2017) 

Cada vez mais se aumenta a busca pela resposta do cidadão ao que se expõe, via políticos ou 
via partidos, em termos de análises e propostas para as questões que atingem o seu cotidiano, mas, 
notório, está mais difícil trabalhar o curto tempo de atenção do público com eficácia, como se 
constata na pesquisa de preferência partidária do Instituto Datafolha (acima), na qual fica evidente, 
no universo de 35 agremiações políticas, aproximadamente 20% foram lembradas pelos       

 entrevistados. E, vale destacar, ser lembrado não necessariamente significa associar o 
partido a propostas ou valores.   

 Além disto, soma-se a este cenário de indistinção entre marcas de partidos políticos a forte 
rejeição a este tipo de agremiação e  um descrédito generalizado em relação à política e às 
instituições públicas a ela associadas, como pode-se notar nesta série de pesquisas sobre o Índice de 
Confiança Social (ICS), realizada pelo IBOPE Inteligência: 
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onipresente mas não necessariamente geram o conhecimento, visto a celeridade e obsolescência 
advindos deste gigantesco volume informacional disponibilizado em variadas plataformas 
midiáticas. A cognição, no mundo contemporâneo, enfrenta um novo desafio: ombrear com a cada 
vez mais vertiginosa oferta de informações (WOLTON, 2011, p.16).  

Enquanto websites brigam por um lugar na mente do espectador em um complexo mundo de 
notícias rápidas que é a internet, produtos lutam para se destacar no competitivo mundo das marcas. 
Davenport e Beck (2001) afirmam que se o consumidor não fosse abordado por tantas marcas 
distintas no mesmo espaço de consumo, daria tempo para que esse pensasse sobre que decisão 
tomar.  

Caso se deseje alcançar o sucesso no atual contexto econômico, é preciso ser bom em atrair 
atenção. [...] Caso se pretenda vender produtos e serviços, em algum momento será preciso 
captar a atenção dos clientes. [...] Em outras palavras, não é mais suficiente ser uma 
organização competente e sólida; também é fundamental agitar as células cerebrais – e
aquecer os corações – dos públicos almejados (DAVENPORT; BECK, 2001, p. 9).

Os autores colocam a gestão da atenção do consumidor como a mais importante ferramenta 
em qualquer área de atuação, imprescindível para o bom funcionamento de qualquer negócio. Ainda 
é possível destacar a inclusão do marketing emocional como ferramenta para se trabalhar com a 
atenção quando se afirma a necessidade de se “aquecer” as mentes e corações do público. Tal 
explanação só sustenta a importância de uma compreensão da economia da atenção no contexto 
político, onde o apelo emocional vai suplantando a retórica da lógica (LAVAREDA, 2009, p.156). 

Neste sentido, a construção de marcas fortes e consolidadas, com espaço definido na mente 
do consumidor (share of mind ou brand awareness), não é somente algo desejável no universo 
corporativo, partidos políticos inclusos,  mas é a própria garantia de sobrevivência num mundo de 
excessos informacionais no qual a captura da atenção é a porta de entrada para a conversão de 
intenções em ações, de lembranças em votos. 

Partido Preferencia
PT 18%

PSDB 05%
PMDB 05%
PSOL 01%

PV 01%
PDT 01%

Outros <1%
Sem preferencia de partido 59%

TABELA 02 – PREFERÊNCIA PARTIDÁRIA (2017) 
FONTE: DATAFOLHA (23/06/2017) 
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FIGURA 02 – PESQUISA DE CREDIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES (2017) 
FONTE: IBOPE INTELIGÊNCIA (17/07/2017) 

Em uma escala que vai de 0 a 100, sendo 100 o índice máximo de confiança, os Partidos 
Políticos vinham na lanterna desde 2009, mantendo a última colocação do ranking, estabilizados 
desde 2015 entre 17 e 18 pontos. Na última mensuração, em 2017, a lanterna do ICS migrou para a 
presidência da República, personificada no atual presidente, Michel Temer, rejeitado pela quase 
totalidade da nação. 

A grande quantidade de partidos políticos, que gera falta de identificação ideológica junto 
aos cidadãos; a percepção de que a política consiste numa busca pragmática por grupos de 
interesses que visam seus próprios benefícios (cargos e negócios) e; a reverberação midiática de 
casos de corrupção envolvendo políticos e partidos;  podem explicar a grande rejeição ao sistema 
político, que em seu conjunto ocupa as seis últimas posições das dezoito instituições pesquisadas,
como mostra a imagem acima (Governo local 38%; Sistema eleitoral 35%; Governo Federal 26%; 
Congresso Nacional 18%; Partidos políticos 17% e Presidente da República 14%).

2. REBRANDING PARTIDÁRIO?

Esta profusão de siglas no cenário político nacional  dificulta a compreensão das propostas 
dos partidos, tornando-os indistintos, de tal modo que a construção de marcas de partidos políticos 
torna-se uma oportunidade para a consolidação de diferenciais, o que tem potencial de se refletir na 
identificação com propostas pelo eleitorado e redundar em votos, cargos e verbas para o partido. 
Entretanto, considerando o cenário de rejeição aos partidos políticos, algumas corporações 
partidárias optaram pela celeridade e, assim, optaram pelo uso superficial de ferramentas de 
marketing para tentar criar novos vínculos com o eleitorado.  

 Retiraram a palavra “Partido” da nomenclatura com o intuito de rejuvenescer a marca e 
evitar a repulsa dos eleitores  por este tipo de associação. Implementaram nomes que conotam 
movimento, liberdade, modernidade.  Desenvolveram nova identidade visual, incrementaram o  uso 
de mídias sociais e, assim, entendem que foi realizado o rebranding partidário. Entretanto, este tipo      

  de ação não é suficiente, pois não mexe com os valores corporativos que impregnam o 
DNA da  associação e permeiam todas as atitudes que passariam, ai sim, a caracterizar um novo 
momento organizacional.  

Nesta  “perfumaria” partidária há mudanças superficiais em termos de conteúdo, onde os 
partidos são apresentados em “novas embalagens”, seguindo uma tendência internacional de se 
mostrar como “movimentos”, bem como, para se afastar da desgastada  imagem da política 
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tradicional, tanto no cenário nacional, quanto no internacional, buscam fugir de uma percepção que 
está carregada de descrédito e repulsa. 

Os partidos PTN, PSL e PTdoB que mudaram seus nomes para Podemos, Livres e Avante,
respectivamente, foram escolhidos para esta análise por  terem oficializado os novos nomes, seja no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou em convenções partidárias. Além disso, eles já apresentam 
materiais de marketing ou discursos fundamentando a mudança. Como elementos que os unem
nesta versão alternativa às nomenclaturas tradicionais, destacam-se palavras como “nova política”, 
“novo Brasil”, “democracia”, “participação” e “transparência” são o elo comum nas justificativas 
dos novos partidos. 

2.1 PTdoB – AVANTE

Depois de 27 anos com a definição de partido “trabalhista do Brasil”, a legenda passa a se 
chamar Avante.  O PTdoB oficializou a mudança de nome para “Avante” no encontro nacional da 
legenda, realizado em 29 de janeiro de 2017, em Brasília. Com as bandeiras de “mais diálogo, 
transparência, liberdade, prosperidade, coletividade, humanidade e compromisso”, o encontro 
realizado na Câmara Federal apresentou o seu novo formato: Avante. Nas palavras do presidente 
nacional do Partido, Luiz Tibé, a mudança vem para se adequar à atual conjuntura:

Temos que estreitar os laços entre os cidadãos e as instituições políticas e nosso antigo 
nome não representavam mais os nossos verdadeiros ideais. Muito mais que uma mudança
de marca, é uma mudança de conceito, se modernizando e se adequando à nova realidade
do País. (TIBÉ, 2017)

Como divulgação, apenas uma atualização nas redes sociais, com a nova definição no
Facebook:

Nós nascemos das ruas. Ouvimos o desejo das pessoas e lutamos por um país que segue em 
frente. O novo nome nos aproxima ainda mais dos verdadeiros objetivos do partido, 
alicerçado ao longo de sua história e atrelado aos novos pilares: compromisso, 
prosperidade, humanidade, coletividade, diálogo, transparência e liberdade. Somos o único 
partido que tem a direção certa no nome: AVANTE. (AVANTE, Facebook, 2017)

O que se observa ao ler a nova definição é que se abandona, como apresentação, os 
princípios fundadores do PTdoB, que são trabalhismo, solidariedade, democracia plural, 
solidarismo cristão e nacionalismo, agora substituídos pelas bandeiras da democracia, transparência 
e participação. 

A logomarca mantém o número 70, porém as cores da bandeira brasileira foram substituídas 
pelas cores laranja e azul, e o coração é substituído pela seta, provavelmente indicando o futuro.
Essa busca de atualização da marca, através de mudanças conceituais e estéticas, tem o intuito de 
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torná-la mais relevante no cenário político nacional, buscando uma vitalidade que o PTdoB nunca 
conseguiu nas urnas. Atualmente o partido conta com 4 deputados federais (AL, PE, MG e RJ).

O Avante, a partir das atuações parlamentares demonstra que não há preocupação com 
coesão ideológica, a exemplo da votação divida da bancada de deputados federais ao impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff.

2.2 PSL – LIVRES 

Oficializado como um movimento dentro do partido, o Livres se apresenta, nas redes sociais 
e em seu website, com o objetivo de ser o primeiro partido plataforma do Brasil, a partir da 
metodologia das startups:5 “Incubados no Partido Social Liberal como uma startup, somos um
movimento pela atualização da política às demandas da sociedade em rede do século XXI.”
(LIVRES,2017). 

A mudança de PSL para Livres já aparece nas redes sociais e nos programas partidários 
veiculados na TV, no ano de 2017. O website nacional do PSL usa há pouco tempo a designação 
Livres (www.livres.psl.org.br), e a página no Facebook intitulada “Livres - A Renovação do PSL”
não é comandada institucionalmente pelo partido. Aliás, esta é a principal ferramenta de 
comunicação da transição PSL para Livres e é comandada pelo “coletivo livres”, composto por 
profissionais liberais, empresários e lideranças jovens. Na página 
(https://www.facebook.com/search/top/?q=psl)  os conteúdos são trabalhados de forma 
contextualizada, com fontes a respeito dos princípios do liberalismo, como livre comércio, 
competitividade, privatização, entre outros, numa linguagem adequada ao conceito de renovação 
que busca o partido.  

Entre os posts, destaca-se o que menciona que o “Movimento Livres”, existente dentro do 
PSL, e responsável pelo processo de reposicionamento do partido,  repudia a posição dos 
parlamentares do próprio PSL na votação sobre a denúncia de Temer6 na qual todos os 03
deputados federais (PR, MG e PE) que compõem a bancada nacional do PSL votaram contra a
investigação do presidente.  

 Uma contradição que, indutivamente, nos faz identificar um potencial movimento de 
renovação dependente de bases conservadoras, representadas pelos atuais parlamentares que 
buscam sobrevida política mesmo que, no longo prazo, tenham de sair de cena para que a nova 
geração, representada pelo Movimento Livres, assuma as ações partidárias.  

 Ou, outra possibilidade, é uma mudança aparente, calcada na retórica, com a pretensa 
renovação limitada ao discurso, enquanto a prática é a das arraigadas tradições de negociações e 
barganhas feitas no âmbito do Congresso Nacional, das Assembleias estaduais e das Câmaras 
municipais. Algo ainda nebuloso e incerto, que merece acompanhamento para verificar se esta é 
uma estratégia de reposicionamento de marca ou se é um mero discurso oportunista que prega o 
rejuvenescimento.  

O partido (PSL) lançou o vídeo7 de propaganda partidária, em 2017, intitulado “LIVRES:
chegou a hora de trazer a política para o século XXI!”, e  estabelece alguns marcos que refletem o 
direcionamento do novo Livres. O programa traz como protagonistas; profissionais liberais, fazendo 
desaparecer os parlamentares como porta vozes, seguindo a tendência de mostrar que o “movimento 

5 O QUE É O LIVRES. Site oficial. Disponivel em: http://livres17.org.br/ Acesso em: 29 ago de 2017. 
6 NOTA OFICIAL. Facebook Livres. Disponível em: 
https://www.facebook.com/PSLnacional17/photos/a.296075163806607.69168.293827620698028/1513804825366962/?
type=3&theater. Acesso 29 ago 2017. 
7 PROPAGANDA PARTIDÁRIA LIVRES. Disponível em 
https://www.facebook.com/PSLnacional17/videos/1377562132324566/ Acesso 29 ago 2017 
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5 O QUE É O LIVRES. Site oficial. Disponivel em: http://livres17.org.br/ Acesso em: 29 ago de 2017. 
6 NOTA OFICIAL. Facebook Livres. Disponível em: 
https://www.facebook.com/PSLnacional17/photos/a.296075163806607.69168.293827620698028/1513804825366962/?
type=3&theater. Acesso 29 ago 2017. 
7 PROPAGANDA PARTIDÁRIA LIVRES. Disponível em 
https://www.facebook.com/PSLnacional17/videos/1377562132324566/ Acesso 29 ago 2017 
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partido” é feito por pessoas “como nós” e não políticos. Reforça-se, assim,  o caráter de movimento 
renovador da política, no qual os políticos perdem o papel de porta vozes da sociedade. 

Em termos de identidade visual atualizada, o Livres traz o símbolo da lâmpada, que 
conceitualmente se associa a novas ideias, e o uso moderno de poucas cores e tipografia sem serifa. 
O PSL tem visual vintage, com clara referência às cores nacionais  numa onda crescente – mas que 
quebrou na praia e, no máximo, virou uma marol, vide sua ínfima bancada no Congresso Nacional.  

2.3 PTN-PODEMOS 

Podemos é a única sigla partidária entre as três que está oficialmente registrada no TSE.  Sua 
mudança de estatuto8 e de nome foram registradas no website do TSE,  em 16 de maio de 2017.

Ao analisar os programas partidários veiculados pelo PTN, em 20149 e 201510, verifica-se
um ensaio de mudança de discurso. Em 2014, já citam a crise de representatividade política, e em  
2015, o programa utiliza palavras como “por uma nova política”, “Muda Brasil”, “nós ouvimos a 
voz das ruas”, “o PTN saiu das urnas como o PARTIDO dos novos tempos”, “juventude” e 
“democracia”. Em ambas as datas, os programas se baseiam em discursos, sem apresentar propostas 
práticas para um novo modo de fazer política que justificasse o processo de reposicionamento 
marcário.  

Com a mudança para Podemos, em 2017, o registro do estatuto no TSE deixa claro que há 
um abandono de todas as ideias fundantes, simplificando para:   

Podemos é uma associação voluntária que, se propõem juntos, a lutar por maior 
participação popular na condução dos destinos do país, idealizando um modo de transição 
para uma democracia efetiva, que se proponha a escutar os anseios da população (TSE, 
Estatuto PTN, 2016). 

Como pilares fundamentais para a atuação, constam no estatuto, os tópicos:  individualidade 
e liberdade de expressão;  divergência de ideias e pluralidade politica;  ética, transparência e  

8 TSE. Estatuto PTN. Disponível em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/estatuto-podemos-de-19-2-2016-
aprovado-em-16-5-2017.Acesso 29 ago 2017.
9 PTN. Programa PTN 19-01-2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ADYHXbUNmDM. Acesso 29 
ago 2017 
10 PTN. Programa PTN  15-01-2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sQDr7OrxLlY. Acesso 29 ago 
2017. 
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eficiência na administração pública; iniciativa popular e mobilização social;  inclusão digital e 
acesso a novas tecnologias.  

Segundo informações do partido, apesar de ter o mesmo nome do Podemos, partido 
espanhol surgido em 2014 a partir de manifestações de rua, o novo PTN não terá  nenhuma ligação 
com a legenda liderada pelo cientista político Pablo Iglesias. A inspiração veio de pesquisas junto a 
consultorias e também da campanha de Obama e seu slogan “Yes, we can.” 11

No programa partidário, veiculado em 201712, a sigla Podemos é apresentada com a crítica
sobre a descrença da população nos partidos. Defendem que apesar desta crise, o PTN foi o partido 
que mais cresceu. Explicam, desta forma, que a mudança de nome se dá para responder os anseios 
da população pelo  “novo”. Diferente do “Livres”, que desaparece com os parlamentares, o 
programa do Podemos traz como porta vozes os parlamentares e termina com Renata Abreu, 
presidenta nacional do partido, falando sobre um novo jeito de fazer política:   

A nossa forma de se comunicar mudou. Hoje recebemos informações em tempo real. E, 
porque na política é diferente? Porque só podemos participar de 4 em 4 anos?  Por que 
questões do nosso dia a dia, como segurança, educação dos nossos filhos e a segurança nas 
cidades, nós só podemos decidir em ano de eleição? O Brasil está mandando um recado. 
Não para decidir entre vermelho ou azul, esquerda ou direita. Mas, para frente. Nós, 
brasileiros, estamos vendo como participar faz toda a diferença. Que juntos podemos mudar 
o país (PTN, Programa partidário, 2017).

Baseado nas ideias de transparência, participação e democracia direta, o novo website13 de
transição do PTN para o Podemos propõe participação dos cidadãos, numa chamada para que o 
cidadão “seja um parlamentar”, para que ele defenda suas causas. Apesar da nova roupagem, o que 
se verifica é que os parlamentares que representam o partido, apesar de participarem dos “exercícios 
de democracia” (bastante frágeis) propostos pelo website do partido, são da linha da política  
tradicional e a maioria , tem processos por corrupção, como é  o caso do deputado federal Sinval 
Malheiros14, recém delatado pela JBS por recebimento de propina; ou  da deputada federal Jozi
Araujo15, que foi denunciada pelo Ministério Público (MP) do Amapá por crime de improbidade
administrativa.  

Com uma bancada mais significativa que os outros dois partidos rebatizados, o Podemos 
possui como figuras de destaque os senadores Álvaro Dias (PR) e Romário (RJ), sendo que o 
primeiro é um provável postulante à presidência da República em 2018, além de 17 deputados 
federais. Em 2016,  o Podemos foi o partido com maior crescimento entre as legendas com 
representação na Câmara dos Deputados, além de ter sido o que mais cresceu proporcionalmente 
em prefeitos eleitos: passou de 04 a 13 deputados e de 12 a 30 prefeitos.   

 Como se nota no processo de crescimento do partido, os princípios de transparência são 
turvados pelas transferências à agremiação sem que, entretanto, esteja claro o que o Podemos 
propõe e pretende. Participação ainda incipiente, retratada pela baixa adesão nas enquetes que 
podem direcionar a atividade dos parlamentares do partido e; Democracia Direta desenvolvida   

11 UOL. PTN quer virar Podemos brasileiro e surfar na queda da esquerda. Disponível em 
https://eleicoes.uol.com.br/2016/noticias/2016/10/31/inspirado-em-espanhois-podemos-brasileiro-quer-surfar-em-
queda-da-esquerda.htm. Acesso 29 ago 2017 
12 PTN. Programa PTN 09-03-2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M17StkXjOGQ. Acesso 29 
ago 2017. 
13 PODEMOS. Website disponível em http://podemos.org.br/. Acesso 29 ago2017 
14 BOM DIA SP. Deputado Sinval Malheiros recebeu propina da JBS segundo delatores. Disponivel em: 
http://bomdiasp.com.br/deputado-sinval-malheiros-recebeu-propina-da-jbs-segundo-delatores/
15 G1 AMAPA. Deputada Federal é denunciada por nomear irmã para cargo na FIEAP. Disponível em 
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2017/01/deputada-federal-e-denunciada-por-nomear-irma-para-cargo-na-
fieap.html. Acesso 29 ago 2017 
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ago 2017 
10 PTN. Programa PTN  15-01-2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sQDr7OrxLlY. Acesso 29 ago 
2017. 
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14 BOM DIA SP. Deputado Sinval Malheiros recebeu propina da JBS segundo delatores. Disponivel em: 
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ainda de modo primário, com a publicação de enquetes baseadas em textos que direcionam o 
internauta para uma posição determinada – provavelmente a mesma do partido ou de seus 
parlamentares. 

Em termos de identidade visual atualizada, o podemos traz uma linguagem moderna, de 
poucas cores e tipografia sem serifa. Um gota que remete ao símbolo das aspas pode representar 
que o partido fala em nome do eleitor. Já o PTN tem visual retrô, também com clara referência às 
cores nacionais, mas numa estrutura dura e sem movimento, que remete a algo primário e 
ultrapassado.    

3. CONCLUSÃO

Embora ainda seja cedo para cravar sobre as pretensões das siglas “refundadas”, até por 
conta da celeridade das mudanças e de um conjunto de contradições apresentadas, como o choque 
entre o movimento Livres e a bancada do PSL; a renovação do Podemos ser encabeçada e 
representada por políticos tradicionais e,  a volatilidade ideológica do Avante, que remete ao 
tradicional conceito de fisiologismo político; nota-se a incorporação de elementos de marketing 
contemporâneo, com a atualização de nomenclatura, logomarcas modernas e fomento à participação 
por canais digitais; mesclada a uma visão arcaica que entende o marketing como algo meramente 
aparente, um banho de loja que busca mudar a aparência das estruturas partidárias sem, no entanto, 
renovar conceitos ou lideranças. 

 Embora Livres, Podemos e Avante tenham conceitos contemporâneos, como o 
neoliberalismo econômico e a plataforma de participação digital, estes não necessariamente 
significam avanços ou firmamento ideológico. Enquanto nos antigos estatutos havia diretrizes mais 
claras e objetivas quanto a adesão ao trabalhismo, por exemplo, nos estatutos atuais de Livres 
(PSL),  Podemos (PTN) e Avante (PTdoB) há proposições genéricas sobre participação, 
transparência e democracia, sem se posicionar de modo claro quanto a ideologia, seja de direita ou 
de esquerda.  

Isto possibilita a adesão a diferentes forças políticas, independente do posicionamento 
ideológico. Algo que pode ser entendido como uma potencial adesão a diferentes governos de   
plantão, mantendo o fisiologismo por cargos para assegurar a governabilidade, comportamento que 
tem caracterizado a degradada “democracia de coalizão”.

 Para estes novos partidos, de acordo com as diretrizes partidárias, discursos e propagandas, 
mais relevante que matiz ideológico é representar a voz do povo, que é o verdadeiro protagonista 
das ações que permearão os caminhos dos partidos.  Voz esta identificada em pesquisas de mercado 
que tornam os partidos eminentemente reativos. Este comportamento indicia a volatilidade do  

posicionamento partidário, funcionando mais como ferramenta de marketing para se adequar 
às “vontades populares”, num teatro democrático que funciona nas aparências que cruzam pesquisa 
com discurso partidário, mas que carece de sustentação ideológica, visto a vagueza presente nos 
estatutos e a postura contraditória dos dirigentes, que dão a palavra final nos assuntos relevantes aos  
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conta da celeridade das mudanças e de um conjunto de contradições apresentadas, como o choque 
entre o movimento Livres e a bancada do PSL; a renovação do Podemos ser encabeçada e 
representada por políticos tradicionais e,  a volatilidade ideológica do Avante, que remete ao 
tradicional conceito de fisiologismo político; nota-se a incorporação de elementos de marketing 
contemporâneo, com a atualização de nomenclatura, logomarcas modernas e fomento à participação 
por canais digitais; mesclada a uma visão arcaica que entende o marketing como algo meramente 
aparente, um banho de loja que busca mudar a aparência das estruturas partidárias sem, no entanto, 
renovar conceitos ou lideranças. 

 Embora Livres, Podemos e Avante tenham conceitos contemporâneos, como o 
neoliberalismo econômico e a plataforma de participação digital, estes não necessariamente 
significam avanços ou firmamento ideológico. Enquanto nos antigos estatutos havia diretrizes mais 
claras e objetivas quanto a adesão ao trabalhismo, por exemplo, nos estatutos atuais de Livres 
(PSL),  Podemos (PTN) e Avante (PTdoB) há proposições genéricas sobre participação, 
transparência e democracia, sem se posicionar de modo claro quanto a ideologia, seja de direita ou 
de esquerda.  

Isto possibilita a adesão a diferentes forças políticas, independente do posicionamento 
ideológico. Algo que pode ser entendido como uma potencial adesão a diferentes governos de   
plantão, mantendo o fisiologismo por cargos para assegurar a governabilidade, comportamento que 
tem caracterizado a degradada “democracia de coalizão”.

 Para estes novos partidos, de acordo com as diretrizes partidárias, discursos e propagandas, 
mais relevante que matiz ideológico é representar a voz do povo, que é o verdadeiro protagonista 
das ações que permearão os caminhos dos partidos.  Voz esta identificada em pesquisas de mercado 
que tornam os partidos eminentemente reativos. Este comportamento indicia a volatilidade do  

posicionamento partidário, funcionando mais como ferramenta de marketing para se adequar 
às “vontades populares”, num teatro democrático que funciona nas aparências que cruzam pesquisa 
com discurso partidário, mas que carece de sustentação ideológica, visto a vagueza presente nos 
estatutos e a postura contraditória dos dirigentes, que dão a palavra final nos assuntos relevantes aos  
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interesses políticos e eleitorais da agremiação, definindo o que é ou não aceitável na implementação 
das novidades propostas com rejuvenescimento partidário.  Em outras palavras, o velho e conhecido 
pragmatismo político.  

A renovação partidária é condição importante para a busca por credibilidade e 
representatividade perdidas com a descrença generalizada na política. Mas tal renovação deve ser 
mais ampla e profunda do que simplesmente mexer nas aparências. Deve-se buscar reformas 
partidárias estruturais, com a definição de missão, visão e valores – aspectos fundamentais na 
construção de uma cultura organizacional – para, aí sim, renovar toda a comunicação de marketing 
partidário. Ou seja, o uso inteligente e contemporâneo do marketing, como apregoa Kotler (2010): 

O Marketing 3.0 leva o conceito de marketing à arena das aspirações, valores e espírito 
humano. O marketing 3.0 acredita que os consumidores são seres humanos completos, 
cujas outras necessidades e esperanças jamais devem ser negligenciadas. Desse modo o 
marketing emocional com o marketing do espírito humano (Kotler, 2010, p.18) 

Em suma, a era do Marketing 3.0 é aquela em que as práticas mercadológicas são muito 
influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor, em que este 
demanda abordagens de marketing mais colaborativas, culturais e espirituais. A nova onda da 
tecnologia facilita a disseminação de informações, ideias e opinião pública, e permite aos 
consumidores colaborarem para a criação de valor e, consequentemente, para aumentar a 
credibilidade e respeito às marcas. 

Caso isto não ocorra, o eleitorado tende a perceber o engodo marqueteiro e as mudanças de 
fachada destas “rejuvenescidas” agremiações, com potencial aumento na descrença com a política,
o que  pode piorar a aversão e abrir caminho para aventureiros que se colocam como não-políticos,
oportunistas que se aproveitem da repulsa à política e aos políticos mas que tendem a se valer dos
mesmos comportamentos fisiológicos que criticam. Com um porém nefasto: a possibilidade de
somar a isso uma abordagem autoritária e sectária, que pode gerar uma cisão que não se sente desde
o distante 1964.
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ESTRATÉGIAS DE DISCURSO NO HGPE: GRECA, NEY E FRUET NA CAMPANHA 
PELA PREFEITURA DE CURITIBA EM 2016 1
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RESUMO 

O presente artigo analisa as estratégias de mensagens utilizadas pelos candidatos mais bem votados 
à prefeitura de Curitiba em 2016, Rafael Greca (PMN), Ney Leprevost (PSD) e Gustavo Fruet (PDT) 
no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). As variáveis analisadas são: apelo, retórica, 
linguagem e orador dominante. A metodologia é a análise de conteúdo com dados coletados pelo 
Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública da UFPR (CPOP/UFPR) e são 
quatro as hipóteses que norteiam esse trabalho: H1) Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e 
Rafael Greca), tanto no 1º quanto no 2º turno, utilizam predominantemente o apelo emocional, a 
retórica de crítica e a linguagem panfletária para promover suas imagens; H2) O candidato à reeleição, 
Gustavo Fruet, utiliza predominantemente o apelo pragmático, a retórica propositiva e a linguagem 
informativa, pois pode mostrar as realizações de sua gestão; H3) Os candidatos de oposição são os 
oradores dominantes de seus programas, em uma tentativa de formação de imagem; H4) O candidato 
à reeleição utiliza oradores dominantes que confirmem a visão positiva de sua gestão (personalidades 
e populares). Conclui-se que o apelo emocional é o mais utilizado pelos candidatos, nos dois turnos 
da eleição, e a retórica de sedução é a mais utilizada por Ney Leprevost, no 1º e no 2º turno, e por 
Rafael Greca no 1º turno. E a linguagem panfletária é predominante dos programas de Greca e Ney. 
O candidato como orador dominante predomina apenas nos programas de Ney, no 1º turno da eleição. 

Palavras-chave: Comunicação Política, Eleições, HGPE, Curitiba. 

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é verificar as estratégias de campanha utilizadas no HGPE pelos 
candidatos mais bem votados na eleição à prefeitura de Curitiba em 2016 – Rafael Greca (PMN), Ney 
Leprevost (PSD) e Gustavo Fruet (PDT). 

As eleições municipais de Curitiba, em 2016, contaram com oito candidatos à prefeitura: o 
candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), Rafael Greca (PMN), que já havia ocupado o cargo entre 
1993 e 1997, os deputados estaduais Ney Leprevost (PSD), Requião Filho (PMDB), Maria Victória 
(PP) e Tadeu Veneri (PT), além de Xênia Mello (PSOL) e Ademar Pereira (PROS). Desde o início 
da campanha, as pesquisas de intenção de voto apontavam Rafael Greca em primeiro lugar e Gustavo 
Fruet na segunda posição (FONTES, FERRACIOLI, 2017). Entretanto, o candidato à reeleição ficou 
fora do 2º turno, que foi disputado por Rafael Greca e Ney Leprevost. 

Este trabalho, portanto, analisa as estratégias de campanha utilizadas no HGPE por 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Mestre em Ciência Política pela UFPR, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na mesma 
instituição, é professora dos cursos de Comunicação Social da Uninter e jornalista. dneves1505@gmai.com
3 Bacharela em Ciências Sociais pela UFPR, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na mesma 
instituição. andressakniess@gmail.com 
4 Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. diegoaugusto96@gmail.com 

731



ESTRATÉGIAS DE DISCURSO NO HGPE: GRECA, NEY E FRUET NA CAMPANHA 
PELA PREFEITURA DE CURITIBA EM 2016 1

Neves, Daniela Silva2

Kniess, Andressa Butture 3

Ultramari, Diego4

RESUMO 

O presente artigo analisa as estratégias de mensagens utilizadas pelos candidatos mais bem votados 
à prefeitura de Curitiba em 2016, Rafael Greca (PMN), Ney Leprevost (PSD) e Gustavo Fruet (PDT) 
no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). As variáveis analisadas são: apelo, retórica, 
linguagem e orador dominante. A metodologia é a análise de conteúdo com dados coletados pelo 
Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & Opinião Pública da UFPR (CPOP/UFPR) e são 
quatro as hipóteses que norteiam esse trabalho: H1) Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e 
Rafael Greca), tanto no 1º quanto no 2º turno, utilizam predominantemente o apelo emocional, a 
retórica de crítica e a linguagem panfletária para promover suas imagens; H2) O candidato à reeleição, 
Gustavo Fruet, utiliza predominantemente o apelo pragmático, a retórica propositiva e a linguagem 
informativa, pois pode mostrar as realizações de sua gestão; H3) Os candidatos de oposição são os 
oradores dominantes de seus programas, em uma tentativa de formação de imagem; H4) O candidato 
à reeleição utiliza oradores dominantes que confirmem a visão positiva de sua gestão (personalidades 
e populares). Conclui-se que o apelo emocional é o mais utilizado pelos candidatos, nos dois turnos 
da eleição, e a retórica de sedução é a mais utilizada por Ney Leprevost, no 1º e no 2º turno, e por 
Rafael Greca no 1º turno. E a linguagem panfletária é predominante dos programas de Greca e Ney. 
O candidato como orador dominante predomina apenas nos programas de Ney, no 1º turno da eleição. 

Palavras-chave: Comunicação Política, Eleições, HGPE, Curitiba. 

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é verificar as estratégias de campanha utilizadas no HGPE pelos 
candidatos mais bem votados na eleição à prefeitura de Curitiba em 2016 – Rafael Greca (PMN), Ney 
Leprevost (PSD) e Gustavo Fruet (PDT). 

As eleições municipais de Curitiba, em 2016, contaram com oito candidatos à prefeitura: o 
candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), Rafael Greca (PMN), que já havia ocupado o cargo entre 
1993 e 1997, os deputados estaduais Ney Leprevost (PSD), Requião Filho (PMDB), Maria Victória 
(PP) e Tadeu Veneri (PT), além de Xênia Mello (PSOL) e Ademar Pereira (PROS). Desde o início 
da campanha, as pesquisas de intenção de voto apontavam Rafael Greca em primeiro lugar e Gustavo 
Fruet na segunda posição (FONTES, FERRACIOLI, 2017). Entretanto, o candidato à reeleição ficou 
fora do 2º turno, que foi disputado por Rafael Greca e Ney Leprevost. 

Este trabalho, portanto, analisa as estratégias de campanha utilizadas no HGPE por 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Mestre em Ciência Política pela UFPR, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na mesma 
instituição, é professora dos cursos de Comunicação Social da Uninter e jornalista. dneves1505@gmai.com
3 Bacharela em Ciências Sociais pela UFPR, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na mesma 
instituição. andressakniess@gmail.com 
4 Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. diegoaugusto96@gmail.com 

Gustavo Fruet, Rafael Greca e Ney Leprevost, no 1º turno, e por Rafael Greca e Ney Leprevost, no 
2º turno. A metodologia aplicada é a análise de conteúdo e a unidade de análise é o segmento do 
programa, ou seja, trecho que em não se alteram locutor, tema e cenário. Os programas foram 
coletados e classificados segundo livro de códigos pré-estabelecido pelo Núcleo de Pesquisa em 
Comunicação Política & Opinião Pública da UFPR (CPOP) e as variáveis aqui analisadas são apelo, 
retórica, linguagem e orador dominante.  

Quatro hipóteses norteiam esse trabalho: 

H1) Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e Rafael Greca), tanto no 1º quanto no 2º 
turno, utilizam predominantemente o apelo emocional, a retórica de crítica e a linguagem 
panfletária para promoverem suas imagens;  
H2) O candidato à reeleição, Gustavo Fruet, utiliza predominantemente o apelo pragmático, 
a retórica propositiva e a linguagem informativa, por poder mostrar as realizações de sua 
gestão;  
H3) Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e Rafael Greca) são os oradores dominantes 
de seus programas, em uma tentativa de formação de imagem;  
H4) O candidato à reeleição, Gustavo Fruet, utiliza oradores dominantes que confirmem a 
visão positiva de sua gestão (personalidades e populares). 

O trabalho está dividido em quatro partes. Inicialmente, faz-se uma revisão teórica acerca da 
história e importância do HGPE e das estratégias já utilizadas em campanhas majoritárias. Em 
seguida, explica-se a metodologia e as variáveis estudadas no trabalho. Depois há a apresentação e 
análise dos dados e, por fim, as considerações finais. 

2. REVISÃO TEÓRICA

Os estudos a respeito do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) no país são objeto 
da Comunicação Política de forma mais intensa a partir da eleição de 1989. Alguns trabalhos analisam 
as retóricas utilizadas pelos candidatos, seu impacto na decisão do voto, ou ainda, como se relacionam 
com outras formas de campanha – conforme bibliografia mapeada por BORBA e ALDÉ (2016) e 
MASSUCHIN et. al. (2016). 

A campanha política é uma instância organizadora de informações, fornece ao eleitor dados 
sobre os candidatos e permite a construção de imagens, agendas e propostas políticas (TELLES, 2009, 
MANIN, 1995). A literatura mostra que o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) marca 
o início da chamada “hora da política”, na qual o cidadão comum recebe informações sobre as
candidaturas (PALMEIRA, 1996; VEIGA, 2001, CERVI, 2010). O HGPE insere os conteúdos
informacionais das campanhas diretamente nas casas dos eleitores e neste momento “(...) o debate
sobre eleição começa na esfera privada do cidadão para depois passar ao debate público” (CERVI,
2010, p. 13).

Os autores sustentam que, até o início da propaganda eleitoral gratuita, as reflexões sobre 
política referentes às eleições acontecem, em sua maioria, na esfera pública e, nem sempre, 
são levadas para dentro das casas. A veiculação do HGPE faz com que essa ordem se inverta 
e a discussão política entre no âmbito privado das famílias e passe a fazer parte do cotidiano 
delas, lembrando o eleitor de que chegou o momento de se informar, falar e debater a política 
eleitoral (PANKE, TESSEROLI, p. 107, 2016). 

O HGPE está presente nas eleições brasileiras, de forma contínua desde 1985 
(ALBUQUERQUE, 1999). Dentre os argumentos que defendem essa ferramenta de campanha está a 
afirmação de que o HGPE facilita a procura do eleitor por informações sobre os candidatos, já que 
possui horário fixo e, além disso, possibilita que os argumentos de campanha sejam melhores 
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afirmação de que o HGPE facilita a procura do eleitor por informações sobre os candidatos, já que 
possui horário fixo e, além disso, possibilita que os argumentos de campanha sejam melhores 

desenvolvidos do que nos spots (BORBA, ALDÉ, 2016). 
Através do HGPE, as campanhas dialogam com o eleitor para persuadi-lo a votar em um 

determinado candidato e, portanto, a explicação do resultado eleitoral passa “pela análise do debate 
que os candidatos travam entre si” (FIGUEIREDO et. al., 2000, p 148). E, para isso, esses programas 
utilizam uma gramática própria e articulam diferentes mensagens e o emprego de diversos formatos 
(ALBUQUERQUE, 1999). 

Em 2015, a Lei nº 13.165 diminuiu o tempo de campanha e o Horário Eleitoral passou de 45 
para 35 dias. Apesar dessa diminuição, o HGPE é um canal privilegiado para exposição das 
candidaturas na mídia tradicional (ALBUQUERQUE, 1999, CERVI 2010, PANKE, CERVI, 2011). 

A TV ainda é a principal ferramenta da comunicação de massa no Brasil. Segundo a Pesquisa 
Brasileira de Mídia de 2016, 63% dos brasileiros se informam, em primeiro lugar, através da TV. E, 
em relação ao HGPE, Panke e Tesseroli (2016) afirmam que, em 2012, 51,5% dos entrevistados de 
26 capitais brasileiras assistiam o HPPE, em algum momento da campanha.  

As evidências indicam que a audiência varia ao longo da campanha e também entre os turnos 
eleitorais. O número de pessoas que afirma ter assistido ao menos uma vez ao horário eleitoral 
cresce a partir do seu início, sendo superior no segundo em relação ao primeiro turno.” 
(BORBA, ALDÉ, p. 9, 2016). 

Outra vantagem do uso do HGPE é o modelo brasileiro de “propaganda eleitoral pública 
exclusiva” (SPECK, CERVI, 2016), com garantia de gratuidade de espaços nas emissoras de rádio e 
televisão. Para disponibilizarem esse tempo que, originalmente, seria para a publicidade paga, as 
emissoras recebem compensação fiscal calculada de acordo com o que deixam de arrecadar com 
publicidade – previsto no Artigo 99 da Lei 9504/07 (NEVES, SANTOS, 2017). Esse modelo tem 
como propósito evitar que os proprietários das instituições de comunicação possam vedar a 
comercialização de espaços publicitários ou cobrar preços diferentes de determinados candidatos, o 
que desequilibraria a disputa eleitoral (SPECK, CAMPOS, 2014). 

De acordo com Figueiredo et. al. (2000), candidatos usam uma retórica de natureza ficcional, 
dentro da lógica de persuadir os eleitores. Para isso, constroem “um mundo atual possível, igual ou 
um pouco diferente do mundo real e com base nele projetam um novo e bom futuro possível” (p. 
152). Os candidatos, portanto, trabalham com interpretações da realidade. Para exemplificar, os 
autores usam a metáfora do copo com água até a metade: pela interpretação do candidato de situação, 
o copo está quase cheio (interpretação positiva). Já do ponto de vista do opositor, o copo está quase
vazio (olhar negativo). Dessa forma, as estratégias argumentativas de campanha são diferentes entre
opositores e situacionistas. Além disso, se houver um tema dominante (saúde, educação, algum
problema específico), o candidato que domina o assunto tende a ter vantagem. Se a situação conseguir
dominar o discurso de que o mundo atual está bom, cabe ao oposicionista desqualificar essa
interpretação (FIGUEIREDO, et. al, 2000).

Para Figueiredo et. al (2000), as estratégias típicas de mandatários são: ênfase em realizações 
da sua administração, postura acima da briga, endosso de lideranças políticas, líderes partidários e 
patronos políticos. E as estratégias típicas da oposição são: apelo a mudanças, ataque aos adversários 
e à administração.  

Ao analisar as estratégias do HGPE de Dilma Rousseff e Aécio Neves, em 2014, Massuchin 
et al. (2016) afirmam que o candidato como “orador dominante” é uma das estratégias mais utilizadas 
nos dois turnos da eleição, além do locutor off. Além disso, em relação aos tipos de “apelo” utilizados, 
a autora demonstra que a candidata da situação utilizou mais o apelo pragmático, enquanto a 
campanha de Aécio Neves empregou mais o apelo emocional.  

Fontes e Ferracioli (2017) comparam as campanhas do HGPE de Gustavo Fruet e Rafael 
Greca em 2012 e 2016. Os autores demonstram que os “apelos” emocional e pragmático foram os 
mais utilizados pelos dois candidatos. Enquanto a campanha de Fruet utilizou o apelo emocional em 
50,3% dos segmentos e o pragmático em 41,7% dos segmentos, Rafael Greca os empregou em 47,1% 
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vazio (olhar negativo). Dessa forma, as estratégias argumentativas de campanha são diferentes entre
opositores e situacionistas. Além disso, se houver um tema dominante (saúde, educação, algum
problema específico), o candidato que domina o assunto tende a ter vantagem. Se a situação conseguir
dominar o discurso de que o mundo atual está bom, cabe ao oposicionista desqualificar essa
interpretação (FIGUEIREDO, et. al, 2000).

Para Figueiredo et. al (2000), as estratégias típicas de mandatários são: ênfase em realizações 
da sua administração, postura acima da briga, endosso de lideranças políticas, líderes partidários e 
patronos políticos. E as estratégias típicas da oposição são: apelo a mudanças, ataque aos adversários 
e à administração.  

Ao analisar as estratégias do HGPE de Dilma Rousseff e Aécio Neves, em 2014, Massuchin 
et al. (2016) afirmam que o candidato como “orador dominante” é uma das estratégias mais utilizadas 
nos dois turnos da eleição, além do locutor off. Além disso, em relação aos tipos de “apelo” utilizados, 
a autora demonstra que a candidata da situação utilizou mais o apelo pragmático, enquanto a 
campanha de Aécio Neves empregou mais o apelo emocional.  

Fontes e Ferracioli (2017) comparam as campanhas do HGPE de Gustavo Fruet e Rafael 
Greca em 2012 e 2016. Os autores demonstram que os “apelos” emocional e pragmático foram os 
mais utilizados pelos dois candidatos. Enquanto a campanha de Fruet utilizou o apelo emocional em 
50,3% dos segmentos e o pragmático em 41,7% dos segmentos, Rafael Greca os empregou em 47,1% 

e 44,1%, respectivamente. Em 2016, os autores demonstram que a campanha de Gustavo Fruet 
manteve a estratégia e Greca, por sua vez, passou a utilizar muito mais o “apelo” emocional (75,8% 
dos segmentos). 

Considerando essa literatura acerca das estratégias utilizadas por candidatos a cargos 
majoritários no HGPE, esse trabalho possui as quatro hipóteses já mencionadas anteriormente: H1) 
Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e Rafael Greca), tanto no 1º quanto no 2º turno, utilizam 
predominantemente o apelo emocional, a retórica de crítica e a linguagem panfletária para 
promoverem suas imagens; H2) O candidato à reeleição, Gustavo Fruet, utiliza predominantemente 
o apelo pragmático, a retórica propositiva e a linguagem informativa, por poder mostrar as realizações
de sua gestão; H3) Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e Rafael Greca) são os oradores
dominantes de seus programas, em uma tentativa de formação de imagem; H4) O candidato à
reeleição, Gustavo Fruet, utiliza oradores dominantes que confirmem a visão positiva de sua gestão
(personalidades e populares).

3. METODOLOGIA

Utilizando a metodologia proposta por Albuquerque (1999), verificam-se as estratégias 
utilizadas nas propagandas eleitorais em bloco. O Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & 
Opinião Pública da UFPR (CPOP) faz a coleta dos programas do HGPE e a sua classificação a partir 
de análise de conteúdo. 

De acordo com Krippendorff (2004), a análise de conteúdo é uma ferramenta científica que 
envolve procedimentos especializados e permite “inferências replicáveis e válidas para textos ou 
outras questões relevantes para os contextos de seu uso” (p. 18). Sendo aplicada, a análise de conteúdo 
permite o acesso a diversos conteúdos, sejam explícitos, ou não, encontrados em um texto.  
E como instrumento científico, deve resultar na constatação de que são replicáveis. 

O objetivo principal da análise de conteúdo pode ser sintetizado em manipulação das 
mensagens, tanto do seu conteúdo quanto da expressão desse conteúdo, para colocar em 
evidência indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a mesma da 
mensagem (OLIVEIRA, 2008, p. 570). 

As variáveis aqui analisadas são apelo, retórica, linguagem e orador dominante. A variável 
“apelo” está dividida em cinco categorias: pragmático (quando o segmento apresenta uma proposição 
de política pública), ideológico (segmento contendo preceitos e dogmas ideológicos), político 
(quando se restringe a depender uma posição do partido ou grupo político), emocional (não possui 
conteúdo político, pragmático ou ideológico e apela para aspectos simbólicos), documental ou
credibilidade da fonte (quando alguma fonte é citada como argumento de autoridade).  

A variável “retórica” pode ser classificada em: sedução, recorre à conquista e o apelo tende a 
ser emocional; proposição, apresenta propostas de política pública; crítica, quando predomina o tom 
negativo; valores, quando predominam valores morais ou políticos; e ameaça, o tom negativo 
representa uma crítica direta ao eleitor ou aos adversários. 

A variável “linguagem”, por sua vez, está dividida em três categorias: didática (pressupõe 
causa e efeito), informativa (restringe-se a transmitir informações) e panfletária (faz-se defesa ou 
ataque de uma posição sem aprofundá-la). 

E, por fim, a variável “orador dominante” está dividida em: candidato, candidato à vice, 
patrono político, garoto propaganda, âncora, líder partidário, locutor off, cantor off, popular, 
personagem/ficção, personalidade e instrumental. 

.
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desenvolvidos do que nos spots (BORBA, ALDÉ, 2016). 
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que os candidatos travam entre si” (FIGUEIREDO et. al., 2000, p 148). E, para isso, esses programas 
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et al. (2016) afirmam que o candidato como “orador dominante” é uma das estratégias mais utilizadas 
nos dois turnos da eleição, além do locutor off. Além disso, em relação aos tipos de “apelo” utilizados, 
a autora demonstra que a candidata da situação utilizou mais o apelo pragmático, enquanto a 
campanha de Aécio Neves empregou mais o apelo emocional.  

Fontes e Ferracioli (2017) comparam as campanhas do HGPE de Gustavo Fruet e Rafael 
Greca em 2012 e 2016. Os autores demonstram que os “apelos” emocional e pragmático foram os 
mais utilizados pelos dois candidatos. Enquanto a campanha de Fruet utilizou o apelo emocional em 
50,3% dos segmentos e o pragmático em 41,7% dos segmentos, Rafael Greca os empregou em 47,1% 

e 44,1%, respectivamente. Em 2016, os autores demonstram que a campanha de Gustavo Fruet 
manteve a estratégia e Greca, por sua vez, passou a utilizar muito mais o “apelo” emocional (75,8% 
dos segmentos). 

Considerando essa literatura acerca das estratégias utilizadas por candidatos a cargos 
majoritários no HGPE, esse trabalho possui as quatro hipóteses já mencionadas anteriormente: H1) 
Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e Rafael Greca), tanto no 1º quanto no 2º turno, utilizam 
predominantemente o apelo emocional, a retórica de crítica e a linguagem panfletária para 
promoverem suas imagens; H2) O candidato à reeleição, Gustavo Fruet, utiliza predominantemente 
o apelo pragmático, a retórica propositiva e a linguagem informativa, por poder mostrar as realizações
de sua gestão; H3) Os candidatos de oposição (Ney Leprevost e Rafael Greca) são os oradores
dominantes de seus programas, em uma tentativa de formação de imagem; H4) O candidato à
reeleição, Gustavo Fruet, utiliza oradores dominantes que confirmem a visão positiva de sua gestão
(personalidades e populares).

3. METODOLOGIA

Utilizando a metodologia proposta por Albuquerque (1999), verificam-se as estratégias 
utilizadas nas propagandas eleitorais em bloco. O Núcleo de Pesquisa em Comunicação Política & 
Opinião Pública da UFPR (CPOP) faz a coleta dos programas do HGPE e a sua classificação a partir 
de análise de conteúdo. 

De acordo com Krippendorff (2004), a análise de conteúdo é uma ferramenta científica que 
envolve procedimentos especializados e permite “inferências replicáveis e válidas para textos ou 
outras questões relevantes para os contextos de seu uso” (p. 18). Sendo aplicada, a análise de conteúdo 
permite o acesso a diversos conteúdos, sejam explícitos, ou não, encontrados em um texto.  
E como instrumento científico, deve resultar na constatação de que são replicáveis. 

O objetivo principal da análise de conteúdo pode ser sintetizado em manipulação das 
mensagens, tanto do seu conteúdo quanto da expressão desse conteúdo, para colocar em 
evidência indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a mesma da 
mensagem (OLIVEIRA, 2008, p. 570). 

As variáveis aqui analisadas são apelo, retórica, linguagem e orador dominante. A variável 
“apelo” está dividida em cinco categorias: pragmático (quando o segmento apresenta uma proposição 
de política pública), ideológico (segmento contendo preceitos e dogmas ideológicos), político 
(quando se restringe a depender uma posição do partido ou grupo político), emocional (não possui 
conteúdo político, pragmático ou ideológico e apela para aspectos simbólicos), documental ou
credibilidade da fonte (quando alguma fonte é citada como argumento de autoridade).  

A variável “retórica” pode ser classificada em: sedução, recorre à conquista e o apelo tende a 
ser emocional; proposição, apresenta propostas de política pública; crítica, quando predomina o tom 
negativo; valores, quando predominam valores morais ou políticos; e ameaça, o tom negativo 
representa uma crítica direta ao eleitor ou aos adversários. 

A variável “linguagem”, por sua vez, está dividida em três categorias: didática (pressupõe 
causa e efeito), informativa (restringe-se a transmitir informações) e panfletária (faz-se defesa ou 
ataque de uma posição sem aprofundá-la). 

E, por fim, a variável “orador dominante” está dividida em: candidato, candidato à vice, 
patrono político, garoto propaganda, âncora, líder partidário, locutor off, cantor off, popular, 
personagem/ficção, personalidade e instrumental. 

.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Tabela 1 – “Apelo” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 
1º turno de 2016

Apelo Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Pragmático 22,58% (42) 33,33% (34) 48,52% (82)
Ideológico 0% 0,98% (1) 0%
Político 1,07% (2) 1,96% (2) 0,59% (1)
Emocional 75,8% (141) 62,74% (64) 49,11% (83)
Documental ou 
credibilidade da fonte

0,53% (1) 0,98% (1) 1,77% (3)

Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

A Tabela 1 mostra que o tipo de “apelo” mais utilizado pelo HGPE dos três principais 
candidatos à prefeitura de Curitiba no 1º turno de 2016 foi o emocional, predominante, 
principalmente, nas campanhas de Rafael Greca e Ney Leprevost, que lançaram mão desse tipo de 
apelo em 75,8% e 62,74% dos segmentos, respectivamente. Vale aqui ressaltar que nos programas de 
Gustavo Fruet, apesar de também ter utilizado predominantemente o apelo emocional, a diferença 
para o segundo apelo mais empregado (o pragmático) foi de apenas um segmento.  

O apelo pragmático também foi o segundo mais utilizado por Greca e Ney Leprevost. 
Propostas de políticas públicas foram apresentadas em 22,58% dos segmentos de Rafael Greca, e em 
33,33% dos segmentos de Ney Leprevost. Os demais tipos de apelo (ideológico, político e 
documental) tiveram poucas ou nenhuma aparição. 

Essa primeira Tabela confirma parte da primeira hipótese do trabalho, já que apresenta que o 
apelo mais utilizado pelos candidatos de oposição (Greca e Ney) foi o emocional. No caso de Fruet, 
esperava-se que o candidato à reeleição utilizaria predominantemente o apelo pragmático, o que não 
ocorreu. Seus programas recorreram aos apelos emocional e pragmático, com diferença de apenas um 
segmento. 

Tabela 2 – “Apelo” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 2º turno de 
2016

Apelo Rafael Greca Ney Leprevost
Pragmático 46,73% (86) 24,15% 43
Ideológico 1,63% (3) 0,56% (1)
Político 5,43% (10) 17,97% (32)
Emocional 40,76% (75) 49,43% (88)
Documental ou credibilidade da fonte 5,43% (10) 7,86% (14)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No segundo turno, houve uma alteração considerável nos tipos de apelo mobilizados pelos 
candidatos. No caso de Rafael Greca, como demonstra a Tabela 2, os dois principais tipos de apelo 
utilizados se inverteram, em relação ao 1ºturmo. O apelo pragmático passou a ser o mais utilizado, 
com 46,73%, e o apelo emocional passou para o segundo lugar, com 40,76%. Vale ressaltar que a 
diferença entre o primeiro e o segundo colocados não foi tão discrepante no 2º turno, no caso de 
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principalmente, nas campanhas de Rafael Greca e Ney Leprevost, que lançaram mão desse tipo de 
apelo em 75,8% e 62,74% dos segmentos, respectivamente. Vale aqui ressaltar que nos programas de 
Gustavo Fruet, apesar de também ter utilizado predominantemente o apelo emocional, a diferença 
para o segundo apelo mais empregado (o pragmático) foi de apenas um segmento.  

O apelo pragmático também foi o segundo mais utilizado por Greca e Ney Leprevost. 
Propostas de políticas públicas foram apresentadas em 22,58% dos segmentos de Rafael Greca, e em 
33,33% dos segmentos de Ney Leprevost. Os demais tipos de apelo (ideológico, político e 
documental) tiveram poucas ou nenhuma aparição. 

Essa primeira Tabela confirma parte da primeira hipótese do trabalho, já que apresenta que o 
apelo mais utilizado pelos candidatos de oposição (Greca e Ney) foi o emocional. No caso de Fruet, 
esperava-se que o candidato à reeleição utilizaria predominantemente o apelo pragmático, o que não 
ocorreu. Seus programas recorreram aos apelos emocional e pragmático, com diferença de apenas um 
segmento. 

Tabela 2 – “Apelo” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 2º turno de 
2016

Apelo Rafael Greca Ney Leprevost
Pragmático 46,73% (86) 24,15% 43
Ideológico 1,63% (3) 0,56% (1)
Político 5,43% (10) 17,97% (32)
Emocional 40,76% (75) 49,43% (88)
Documental ou credibilidade da fonte 5,43% (10) 7,86% (14)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No segundo turno, houve uma alteração considerável nos tipos de apelo mobilizados pelos 
candidatos. No caso de Rafael Greca, como demonstra a Tabela 2, os dois principais tipos de apelo 
utilizados se inverteram, em relação ao 1ºturmo. O apelo pragmático passou a ser o mais utilizado, 
com 46,73%, e o apelo emocional passou para o segundo lugar, com 40,76%. Vale ressaltar que a 
diferença entre o primeiro e o segundo colocados não foi tão discrepante no 2º turno, no caso de 

Greca, como havia ocorrido no 1º turno. 
Analisando os resultados de Ney Leprevost, podemos observar que não houve alteração nos 

tipos de apelo mais utilizados por sua campanha (emocional e, em seguida, pragmático). Entretanto, 
é interessante observar que o apelo do tipo político teve um grande crescimento. Se no 1º turno, 
apareceu em apenas dois segmentos de Leprevost, no 2º turno, apareceu em 32 dos segmentos. É 
válido ressaltar, também, que no 2º turno, os apelos do tipo político e documental estiveram mais 
presentes nas propagandas de ambos os candidatos. O apelo ideológico continuou praticamente 
inexpressivo. 

Esses dados relativos ao 2º turno refutam em parte da H1, já que o apelo emocional não foi o 
mais utilizado por Rafael Greca. 

Tabela 3 – “Retórica” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 
1º turno de 2016

Retórica Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Sedução 70,43% (131) 52,94% (54) 47,92% (81)
Proposição 19,89% (37) 32,35% (33) 47,33% (80)
Crítica 8,06% (15) 12,74% (13) 1,77% (3)
Valores 1,61% (3) 1,96% (2) 2,95% (5)
Ameaça 0% 0% 0%
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

Como o apelo emocional foi o mais utilizado pelos candidatos no 1º turno, não é uma surpresa 
que a retórica de sedução esteja presente em 70,43% dos segmentos de Rafael Greca, 52,94% de Ney 
Leprevost e em 47,92% dos segmentos do então candidato à reeleição, Gustavo Fruet. A retórica 
propositiva ficou em segundo lugar para os três candidatos: 19,89% para Greca, 32,35% para 
Leprevost e 47,33% para Fruet – que, mais uma vez, apresentou pouca diferença entre os dois tipos 
mais utilizados de retóric (apenas um segmento). A retórica de crítica foi utilizada em 8,06% dos 
segmentos de Greca, 12,74% dos segmentos de Leprevost e, em apenas, 1,77% dos segmentos de 
Fruet. 

Apesar de utilizada mais nos programas de Greca e Ney Leprevost do que de Fruet, os dados 
sobre a retórica de crítica refutam a primeira hipótese, já que a retórica mais utilizada pelos candidatos 
de oposição foi a de sedução.  

A retórica propositiva não foi utilizada predominantemente por Gustavo Fruet, como afirmava 
a segunda hipótese. Assim como ocorreu com o apelo, o candidato à reeleição lançou mão da retórica 
de sedução e proposição com frequências muito próximas, apenas um segmento de diferença. 

Tabela 4 – “Retórica” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 
2º turno de 2016

Retórica Rafael Greca Ney Leprevost
Sedução 37,5% (69) 59,55% (106) 
Proposição 50,54% (93) 25,84% (46)
Crítica 8,69% (16) 5,05% (9)
Valores 2,71% (5) 8,98% (16)
Ameaça 0,54% (1) 0,56% (1)
Total 100% (184) 100% (178)
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Essa primeira Tabela confirma parte da primeira hipótese do trabalho, já que apresenta que o 
apelo mais utilizado pelos candidatos de oposição (Greca e Ney) foi o emocional. No caso de Fruet, 
esperava-se que o candidato à reeleição utilizaria predominantemente o apelo pragmático, o que não 
ocorreu. Seus programas recorreram aos apelos emocional e pragmático, com diferença de apenas um 
segmento. 

Tabela 2 – “Apelo” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 2º turno de 
2016

Apelo Rafael Greca Ney Leprevost
Pragmático 46,73% (86) 24,15% 43
Ideológico 1,63% (3) 0,56% (1)
Político 5,43% (10) 17,97% (32)
Emocional 40,76% (75) 49,43% (88)
Documental ou credibilidade da fonte 5,43% (10) 7,86% (14)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No segundo turno, houve uma alteração considerável nos tipos de apelo mobilizados pelos 
candidatos. No caso de Rafael Greca, como demonstra a Tabela 2, os dois principais tipos de apelo 
utilizados se inverteram, em relação ao 1ºturmo. O apelo pragmático passou a ser o mais utilizado, 
com 46,73%, e o apelo emocional passou para o segundo lugar, com 40,76%. Vale ressaltar que a 
diferença entre o primeiro e o segundo colocados não foi tão discrepante no 2º turno, no caso de 

Greca, como havia ocorrido no 1º turno. 
Analisando os resultados de Ney Leprevost, podemos observar que não houve alteração nos 

tipos de apelo mais utilizados por sua campanha (emocional e, em seguida, pragmático). Entretanto, 
é interessante observar que o apelo do tipo político teve um grande crescimento. Se no 1º turno, 
apareceu em apenas dois segmentos de Leprevost, no 2º turno, apareceu em 32 dos segmentos. É 
válido ressaltar, também, que no 2º turno, os apelos do tipo político e documental estiveram mais 
presentes nas propagandas de ambos os candidatos. O apelo ideológico continuou praticamente 
inexpressivo. 

Esses dados relativos ao 2º turno refutam em parte da H1, já que o apelo emocional não foi o 
mais utilizado por Rafael Greca. 

Tabela 3 – “Retórica” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 
1º turno de 2016

Retórica Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Sedução 70,43% (131) 52,94% (54) 47,92% (81)
Proposição 19,89% (37) 32,35% (33) 47,33% (80)
Crítica 8,06% (15) 12,74% (13) 1,77% (3)
Valores 1,61% (3) 1,96% (2) 2,95% (5)
Ameaça 0% 0% 0%
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

Como o apelo emocional foi o mais utilizado pelos candidatos no 1º turno, não é uma surpresa 
que a retórica de sedução esteja presente em 70,43% dos segmentos de Rafael Greca, 52,94% de Ney 
Leprevost e em 47,92% dos segmentos do então candidato à reeleição, Gustavo Fruet. A retórica 
propositiva ficou em segundo lugar para os três candidatos: 19,89% para Greca, 32,35% para 
Leprevost e 47,33% para Fruet – que, mais uma vez, apresentou pouca diferença entre os dois tipos 
mais utilizados de retóric (apenas um segmento). A retórica de crítica foi utilizada em 8,06% dos 
segmentos de Greca, 12,74% dos segmentos de Leprevost e, em apenas, 1,77% dos segmentos de 
Fruet. 

Apesar de utilizada mais nos programas de Greca e Ney Leprevost do que de Fruet, os dados 
sobre a retórica de crítica refutam a primeira hipótese, já que a retórica mais utilizada pelos candidatos 
de oposição foi a de sedução.  

A retórica propositiva não foi utilizada predominantemente por Gustavo Fruet, como afirmava 
a segunda hipótese. Assim como ocorreu com o apelo, o candidato à reeleição lançou mão da retórica 
de sedução e proposição com frequências muito próximas, apenas um segmento de diferença. 

Tabela 4 – “Retórica” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba no 
2º turno de 2016

Retórica Rafael Greca Ney Leprevost
Sedução 37,5% (69) 59,55% (106) 
Proposição 50,54% (93) 25,84% (46)
Crítica 8,69% (16) 5,05% (9)
Valores 2,71% (5) 8,98% (16)
Ameaça 0,54% (1) 0,56% (1)
Total 100% (184) 100% (178)

Fonte: CPOP (UFPR)

No caso de Ney Leprevost, houve apenas um aumento (de 52,94% para 59,55% dos 
segmentos) no uso da “retórica” do tipo sedução. As proposições aparecem, novamente, em segundo 
lugar, mas com uma redução, passando de 32,35% no 1º turno, para 25,84% no 2º turno. A “ameaça”, 
que não havia aparecido em nenhum segmento no 1º turno, aqui aparece em um segmento de cada 
candidato. 

Mais uma vez a H1 é refutada, já que Rafael Greca não utilizou predominantemente a retórica 
de sedução. 

Tabela 5 – “Linguagem” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba 
no 1º turno de 2016

Linguagem Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Didática 4,3% (8) 7,84% (8) 5,91% (10)
Informativa 40,86% (76) 44,11% (45) 57,39% (97)
Panfletária 54,83% (102) 48,03% (49) 36,68% (62)
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

A Tabela 5 mostra as linguagens utilizadas pelos três candidatos no 1º turno. Rafael Greca e 
Ney Leprevost utilizaram predominantemente a linguagem panfletária, com 54,83% e 48,03%, 
respectivamente. E a campanha de Fruet, por sua vez, utilizou mais a linguagem informativa (em 
57,39% dos segmentos). Os dados dessa Tabela confirmam em parte a H1 e a H2, segundo as quais 
os candidatos de oposição utilizariam mais a linguagem panfletária e o candidato da situação utilizaria 
mais a linguagem informativa. 

Tabela 6 – “Linguagem” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba 
no 2º turno de 2016

Linguagem Rafael Greca Ney Leprevost
Didática 26,08% (48) 12,35% (22)
Informativa 33,69% (62) 35,39% (63)
Panfletária 40,21% (74) 52,24% (93)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No 2º turno, houve uma alteração considerável nos tipos de linguagem utilizados pelos 
candidatos. O primeiro dado que salta aos olhos é o aumento da linguagem do tipo didática. No caso 
de Greca, ela aumentou de 4,3%, no 1º turno, para 26,08%, no 2º turno. O aumento, no caso de 
Leprevost, foi menor, mas também expressivo, passando de 7,84%, no 1º turno, para 12,35%, no 2º 
turno, como demonstra a tabela 6. Entretanto, as linguagens do tipo informativa e panfletária ainda 
foram as mais utilizadas pelos dois candidatos.  Os programas de Greca e Ney empregaram 
predominantemente a linguagem panfletária, também no 2º turno, como afirma a primeira hipótese 
desse trabalho. 
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Fonte: CPOP (UFPR)

No caso de Ney Leprevost, houve apenas um aumento (de 52,94% para 59,55% dos 
segmentos) no uso da “retórica” do tipo sedução. As proposições aparecem, novamente, em segundo 
lugar, mas com uma redução, passando de 32,35% no 1º turno, para 25,84% no 2º turno. A “ameaça”, 
que não havia aparecido em nenhum segmento no 1º turno, aqui aparece em um segmento de cada 
candidato. 

Mais uma vez a H1 é refutada, já que Rafael Greca não utilizou predominantemente a retórica 
de sedução. 

Tabela 5 – “Linguagem” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba 
no 1º turno de 2016

Linguagem Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Didática 4,3% (8) 7,84% (8) 5,91% (10)
Informativa 40,86% (76) 44,11% (45) 57,39% (97)
Panfletária 54,83% (102) 48,03% (49) 36,68% (62)
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

A Tabela 5 mostra as linguagens utilizadas pelos três candidatos no 1º turno. Rafael Greca e 
Ney Leprevost utilizaram predominantemente a linguagem panfletária, com 54,83% e 48,03%, 
respectivamente. E a campanha de Fruet, por sua vez, utilizou mais a linguagem informativa (em 
57,39% dos segmentos). Os dados dessa Tabela confirmam em parte a H1 e a H2, segundo as quais 
os candidatos de oposição utilizariam mais a linguagem panfletária e o candidato da situação utilizaria 
mais a linguagem informativa. 

Tabela 6 – “Linguagem” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba 
no 2º turno de 2016

Linguagem Rafael Greca Ney Leprevost
Didática 26,08% (48) 12,35% (22)
Informativa 33,69% (62) 35,39% (63)
Panfletária 40,21% (74) 52,24% (93)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No 2º turno, houve uma alteração considerável nos tipos de linguagem utilizados pelos 
candidatos. O primeiro dado que salta aos olhos é o aumento da linguagem do tipo didática. No caso 
de Greca, ela aumentou de 4,3%, no 1º turno, para 26,08%, no 2º turno. O aumento, no caso de 
Leprevost, foi menor, mas também expressivo, passando de 7,84%, no 1º turno, para 12,35%, no 2º 
turno, como demonstra a tabela 6. Entretanto, as linguagens do tipo informativa e panfletária ainda 
foram as mais utilizadas pelos dois candidatos.  Os programas de Greca e Ney empregaram 
predominantemente a linguagem panfletária, também no 2º turno, como afirma a primeira hipótese 
desse trabalho. 

Tabela 7 – “Orador dominante” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de 
Curitiba no 1º turno de 2016

Orador dominante Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Candidato 33,33% (62) 47,05% (48) 34,91% (59)
Candidato à vice 3,22% (6) 0,98% (1) 0,59% (1)
Garoto propaganda 0% 0% 0%
Âncora 0% 0% 0%
Líder partidário 0% 0% 0%
Off (locutor) 36,55% (68) 23,52% (24) 44,37% (75)
Off (cantor) 7,52% (14) 9,8% (10) 2,36% (4)
Popular 19,35% (36) 11,76% (12) 14,2% (24)
Personagem/ficção 0% 0% 0%
Personalidade 0% 6,86% (7) 3,55% (6)
Instrumental 0% 0% 0%
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

A Tabela 7 traz os resultados acerca dos tipos de orador que mais apareceram no HGPE dos 
candidatos no primeiro turno. O próprio candidato foi o orador dominante mais utilizado por Ney 
Leprevost e o segundo mais utilizado por Rafael Greca. Em primeiro lugar, Greca utilizou o locutor 
off, assim como o candidato Gustavo Fruet.  

Além do candidato e do locutor off, o candidato Gustavo Fruet usou, em 14,2% de seus 
segmento o orador popular, aquele no qual pessoas desconhecidas do público, o “povo”, dão 
declarações nos segmentos. Isso confirma em parte a H4, a qual esperava que o candidato à reeleição 
utilizaria populares e personalidades para confirmarem a visão positiva de sua gestão. 

A H1, por sua vez, também é parcialmente confirmada, já que os programas de Ney Leprevost 
dispõem predominantemente do próprio candidato como orador dominante. 

Tabela 8 – “Orador dominante” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de 
Curitiba no 2º turno de 2016

Orador dominante Rafael Greca Ney Leprevost
Candidato 27,17% (50) 19,66% (35)
Candidato à vice 1,63% (3) 2,8% (5)
Garoto propaganda 7,06% (13) 0%
Âncora 1,66% (3) 0%
Líder partidário 4,34% (8) 0,56% (1)
Off (locutor) 36,41% (67) 39,88% (71)
Off (cantor) 4,34% (8) 3,93% (7)
Popular 9,78% (18) 26,96% (48)
Personagem/ficção 1,08% (2) 2,8% (5)
Personalidade 6,52% (12) 1,68% (3)
Instrumental 0% 1,68% (3)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)
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Fonte: CPOP (UFPR)

No caso de Ney Leprevost, houve apenas um aumento (de 52,94% para 59,55% dos 
segmentos) no uso da “retórica” do tipo sedução. As proposições aparecem, novamente, em segundo 
lugar, mas com uma redução, passando de 32,35% no 1º turno, para 25,84% no 2º turno. A “ameaça”, 
que não havia aparecido em nenhum segmento no 1º turno, aqui aparece em um segmento de cada 
candidato. 

Mais uma vez a H1 é refutada, já que Rafael Greca não utilizou predominantemente a retórica 
de sedução. 

Tabela 5 – “Linguagem” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba 
no 1º turno de 2016

Linguagem Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Didática 4,3% (8) 7,84% (8) 5,91% (10)
Informativa 40,86% (76) 44,11% (45) 57,39% (97)
Panfletária 54,83% (102) 48,03% (49) 36,68% (62)
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

A Tabela 5 mostra as linguagens utilizadas pelos três candidatos no 1º turno. Rafael Greca e 
Ney Leprevost utilizaram predominantemente a linguagem panfletária, com 54,83% e 48,03%, 
respectivamente. E a campanha de Fruet, por sua vez, utilizou mais a linguagem informativa (em 
57,39% dos segmentos). Os dados dessa Tabela confirmam em parte a H1 e a H2, segundo as quais 
os candidatos de oposição utilizariam mais a linguagem panfletária e o candidato da situação utilizaria 
mais a linguagem informativa. 

Tabela 6 – “Linguagem” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de Curitiba 
no 2º turno de 2016

Linguagem Rafael Greca Ney Leprevost
Didática 26,08% (48) 12,35% (22)
Informativa 33,69% (62) 35,39% (63)
Panfletária 40,21% (74) 52,24% (93)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No 2º turno, houve uma alteração considerável nos tipos de linguagem utilizados pelos 
candidatos. O primeiro dado que salta aos olhos é o aumento da linguagem do tipo didática. No caso 
de Greca, ela aumentou de 4,3%, no 1º turno, para 26,08%, no 2º turno. O aumento, no caso de 
Leprevost, foi menor, mas também expressivo, passando de 7,84%, no 1º turno, para 12,35%, no 2º 
turno, como demonstra a tabela 6. Entretanto, as linguagens do tipo informativa e panfletária ainda 
foram as mais utilizadas pelos dois candidatos.  Os programas de Greca e Ney empregaram 
predominantemente a linguagem panfletária, também no 2º turno, como afirma a primeira hipótese 
desse trabalho. 

Tabela 7 – “Orador dominante” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de 
Curitiba no 1º turno de 2016

Orador dominante Rafael Greca Ney Leprevost Gustavo Fruet
Candidato 33,33% (62) 47,05% (48) 34,91% (59)
Candidato à vice 3,22% (6) 0,98% (1) 0,59% (1)
Garoto propaganda 0% 0% 0%
Âncora 0% 0% 0%
Líder partidário 0% 0% 0%
Off (locutor) 36,55% (68) 23,52% (24) 44,37% (75)
Off (cantor) 7,52% (14) 9,8% (10) 2,36% (4)
Popular 19,35% (36) 11,76% (12) 14,2% (24)
Personagem/ficção 0% 0% 0%
Personalidade 0% 6,86% (7) 3,55% (6)
Instrumental 0% 0% 0%
Total 100% (186) 100% (102) 100% (169)
Fonte: CPOP (UFPR)

A Tabela 7 traz os resultados acerca dos tipos de orador que mais apareceram no HGPE dos 
candidatos no primeiro turno. O próprio candidato foi o orador dominante mais utilizado por Ney 
Leprevost e o segundo mais utilizado por Rafael Greca. Em primeiro lugar, Greca utilizou o locutor 
off, assim como o candidato Gustavo Fruet.  

Além do candidato e do locutor off, o candidato Gustavo Fruet usou, em 14,2% de seus 
segmento o orador popular, aquele no qual pessoas desconhecidas do público, o “povo”, dão 
declarações nos segmentos. Isso confirma em parte a H4, a qual esperava que o candidato à reeleição 
utilizaria populares e personalidades para confirmarem a visão positiva de sua gestão. 

A H1, por sua vez, também é parcialmente confirmada, já que os programas de Ney Leprevost 
dispõem predominantemente do próprio candidato como orador dominante. 

Tabela 8 – “Orador dominante” no HGPE dos principais candidatos à prefeitura de 
Curitiba no 2º turno de 2016

Orador dominante Rafael Greca Ney Leprevost
Candidato 27,17% (50) 19,66% (35)
Candidato à vice 1,63% (3) 2,8% (5)
Garoto propaganda 7,06% (13) 0%
Âncora 1,66% (3) 0%
Líder partidário 4,34% (8) 0,56% (1)
Off (locutor) 36,41% (67) 39,88% (71)
Off (cantor) 4,34% (8) 3,93% (7)
Popular 9,78% (18) 26,96% (48)
Personagem/ficção 1,08% (2) 2,8% (5)
Personalidade 6,52% (12) 1,68% (3)
Instrumental 0% 1,68% (3)
Total 100% (184) 100% (178)
Fonte: CPOP (UFPR)

No segundo turno, as escolhas do orador dominante não se alteraram tanto. Como pode ser 
observado na tabela 8, Rafael Greca manteve a categoria “off (locutor)” como a principal em seus 
segmentos, aparecendo em 36,41% dos casos, tendo pouquíssima alteração em relação ao primeiro 
turno (cerca de 0,14%). Seria válido, por outro lado, ressaltar a diminuição dos “populares” como 
principais oradores na propaganda de Greca, passando de 19,35% no primeiro turno, para 9,78% no 
segundo. No caso de Ney Leprevost, o próprio candidato deixou de ser o orador mais presente nos 
segmentos (diminuição de 47,05% para 19,66%), passando a predominar os locutores em off 
(aumento de 23,52% para 39,88%). Ao contrário do ocorrido com Greca, os populares tiveram um 
aumento em sua presença nos segmentos de Leprevost, aparecendo em 26,96% dos casos no segundo 
turno, em comparação aos 11,76% no primeiro turno. 

A H3, portanto, é refutada pelos dados da última tabela, que demonstram que o candidato não 
foi o orador dominante nos segmentos de Rafael Greca e Ney Leprevost, no 2º turno da campanha. 

5. CONCLUSÃO

Os dados apresentados mostram que a H1 foi confirmada apenas parcialmente. O apelo 
emocional é o mais utilizado pelos candidatos desafiantes no 1º turno, mantém-se estável na 
campanha de Ney no 2º turno e sofre uma redução na campanha de Greca, dando espaço ao apelo 
pragmático. A retórica de crítica é pouco utilizada pelos dois candidatos nos dois turnos da eleição. 
E a linguagem panfletária se mostra predominante. 

A H2, por sua vez, também é parcialmente confirmada. Gustavo Fruet, apesar de utilizar 
bastante o apelo pragmático e a retórica propositiva, emprega mais o apelo emocional e a retórica de 
sedução. A linguagem, entretanto, foi mais informativa. 

A H3 é quase que totalmente refutada. O candidato como orador dominante foi o mais 
utilizado apenas por Ney no 1º turno. Essa opção manteve-se em segundo lugar nos programas de 
Greca, nos dois turnos da eleição, e cai para o terceiro lugar nos programas de Ney Leprevost, no 2º 
turno. 

Em relação à última hipótese, Gustavo Fruet utilizou personalidades e populares como 
oradores dominantes em seis e 24 segmentos, respectivamente. Apesar de ter utilizado muito pouco 
declarações de personalidades, o orador popular fica em terceiro lugar nos segmentos de Fruet, 
confirmando, em parte, a H4. 

A utilização do apelo emocional por parte dos candidatos oposicionistas no 1º turno, enquanto 
o candidato à reeleição se dividiu entre um discurso mais pragmático (48,5%) e emocional (49,1%),
pode ser explicado pelo fato de o prefeito ter mais realizações de gestão para apresentar, o que pode
ser feito através de propostas concretas de continuidade de políticas públicas. No 2º turno, os dois
colocados, ambos sem ligação com a atual gestão da Prefeitura, partem para um discurso um pouco
mais pragmático, apesar de ainda utilizarem em boa medida o apelo emocional. Isso mostra como a
campanha de 2º turno acaba por forçar os candidatos a mostrarem propostas mais concretas, em um
embate direto entre dois adversários.

O tom de crítica aparece pouco nos dois turnos da eleição, apesar de ser indicado por 
Figueiredo et al (2000) como típico de candidatos oposicionistas, em uma tentativa de desqualificar 
o mundo atual e propor um futuro melhor. Gustavo Fruet, por sua vez, apresentou no 1º turno um
discurso mais típico de situação, com quase a metade do conteúdo com propostas, porém sem deixar
a sedução de lado.

O tipo de linguagem também é modificada do 1º para o 2º turno, apresentando estratégias mais 
semelhantes. O prefeito, mesmo contando com realizações para mostrar, não deixa a linguagem 
panfletária de lado, utilizando-a em 36,6% de seus segmentos. Porém, a porcentagem de mensagens 
com linguagem informativa ainda se sobressai. 

E se no 1º turno Greca é mais panfletário e informativo e pouco didático, no 2º turno aumenta 
a quantidade de vezes em que explica com mais detalhes alguns assuntos ou como resolver 
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No segundo turno, as escolhas do orador dominante não se alteraram tanto. Como pode ser 
observado na tabela 8, Rafael Greca manteve a categoria “off (locutor)” como a principal em seus 
segmentos, aparecendo em 36,41% dos casos, tendo pouquíssima alteração em relação ao primeiro 
turno (cerca de 0,14%). Seria válido, por outro lado, ressaltar a diminuição dos “populares” como 
principais oradores na propaganda de Greca, passando de 19,35% no primeiro turno, para 9,78% no 
segundo. No caso de Ney Leprevost, o próprio candidato deixou de ser o orador mais presente nos 
segmentos (diminuição de 47,05% para 19,66%), passando a predominar os locutores em off 
(aumento de 23,52% para 39,88%). Ao contrário do ocorrido com Greca, os populares tiveram um 
aumento em sua presença nos segmentos de Leprevost, aparecendo em 26,96% dos casos no segundo 
turno, em comparação aos 11,76% no primeiro turno. 

A H3, portanto, é refutada pelos dados da última tabela, que demonstram que o candidato não 
foi o orador dominante nos segmentos de Rafael Greca e Ney Leprevost, no 2º turno da campanha. 

5. CONCLUSÃO

Os dados apresentados mostram que a H1 foi confirmada apenas parcialmente. O apelo 
emocional é o mais utilizado pelos candidatos desafiantes no 1º turno, mantém-se estável na 
campanha de Ney no 2º turno e sofre uma redução na campanha de Greca, dando espaço ao apelo 
pragmático. A retórica de crítica é pouco utilizada pelos dois candidatos nos dois turnos da eleição. 
E a linguagem panfletária se mostra predominante. 

A H2, por sua vez, também é parcialmente confirmada. Gustavo Fruet, apesar de utilizar 
bastante o apelo pragmático e a retórica propositiva, emprega mais o apelo emocional e a retórica de 
sedução. A linguagem, entretanto, foi mais informativa. 

A H3 é quase que totalmente refutada. O candidato como orador dominante foi o mais 
utilizado apenas por Ney no 1º turno. Essa opção manteve-se em segundo lugar nos programas de 
Greca, nos dois turnos da eleição, e cai para o terceiro lugar nos programas de Ney Leprevost, no 2º 
turno. 

Em relação à última hipótese, Gustavo Fruet utilizou personalidades e populares como 
oradores dominantes em seis e 24 segmentos, respectivamente. Apesar de ter utilizado muito pouco 
declarações de personalidades, o orador popular fica em terceiro lugar nos segmentos de Fruet, 
confirmando, em parte, a H4. 

A utilização do apelo emocional por parte dos candidatos oposicionistas no 1º turno, enquanto 
o candidato à reeleição se dividiu entre um discurso mais pragmático (48,5%) e emocional (49,1%),
pode ser explicado pelo fato de o prefeito ter mais realizações de gestão para apresentar, o que pode
ser feito através de propostas concretas de continuidade de políticas públicas. No 2º turno, os dois
colocados, ambos sem ligação com a atual gestão da Prefeitura, partem para um discurso um pouco
mais pragmático, apesar de ainda utilizarem em boa medida o apelo emocional. Isso mostra como a
campanha de 2º turno acaba por forçar os candidatos a mostrarem propostas mais concretas, em um
embate direto entre dois adversários.

O tom de crítica aparece pouco nos dois turnos da eleição, apesar de ser indicado por 
Figueiredo et al (2000) como típico de candidatos oposicionistas, em uma tentativa de desqualificar 
o mundo atual e propor um futuro melhor. Gustavo Fruet, por sua vez, apresentou no 1º turno um
discurso mais típico de situação, com quase a metade do conteúdo com propostas, porém sem deixar
a sedução de lado.

O tipo de linguagem também é modificada do 1º para o 2º turno, apresentando estratégias mais 
semelhantes. O prefeito, mesmo contando com realizações para mostrar, não deixa a linguagem 
panfletária de lado, utilizando-a em 36,6% de seus segmentos. Porém, a porcentagem de mensagens 
com linguagem informativa ainda se sobressai. 

E se no 1º turno Greca é mais panfletário e informativo e pouco didático, no 2º turno aumenta 
a quantidade de vezes em que explica com mais detalhes alguns assuntos ou como resolver 

determinados problemas, apesar de ainda manter uma linguagem predominantemente panfletária (que 
se adequa mais ao apelo emocional e à retórica de sedução.  

O que esse levantamento realizado pelo CPOP/UFPR mostra é que o segundo turno em 
Curitiba fez com que os candidatos que disputaram a última etapa de votação mudassem suas 
estratégias discursivas. Greca, que no primeiro turno utilizou um discurso predominantemente 
emocional, sedutor e panfletário, no segundo passa a ser um pouco mais propositivo e, inclusive, 
introduz um pouco do apelo político, pouco utilizado no 1º turno.  

Já Ney Leprevost, no segundo turno, mantém a retórica de sedução, diminui inserção de 
propostas e aumenta a linguagem panfletária. Diminui críticas, não introduz discurso ideológico, 
porém reforça o apelo político. Ou seja, não fez um movimento de confrontar suas propostas com o 
adversário no período em que a campanha separa dois candidatos para a disputa. Assim, não utiliza 
propostas para mostrar que é o garantidor de um futuro melhor, preferindo usar suas características 
políticas ou pessoais. 

Essa tentativa de reforço da imagem como candidato também é evidenciada pelo orador 
dominante em cada trecho do HGPE. Ney aumenta participação de populares – passando de 11,7% 
no 1º turno para 27,9% no 2º turno. O candidato eleito, Greca, não muda muito a estratégia de orador 
dominante nos programas, apenas reduz a participação de populares e aumenta a de líderes 
partidários. 
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RESUMO

Considerando a discussão acadêmica sobre o debate público online, esse artigo tem por objetivo 
comparar o comportamento dos comentadores nas fanpages de jornais regionais e nacionais no
Facebook durante períodos eleitorais. Para tanto, são analisados 13.002 comentários feitos nas 
páginas dos periódicos Correio Braziliense, O Povo e Zero Hora, os quais continham citações 
diretas ou indiretas a Aécio Neves, Dilma Rousseff e Eduardo Campos/Marina Silva. Os 
comentários, publicados entre os meses de julho e outubro de 2014, foram submetidos a uma
análise de conteúdo a partir de três variáveis: posição do comentador, reflexividade do comentário e 
justificativa da postagem. A partir do trabalho de Mitozo, Massuchin e Carvalho (2017) – que se 
debruça sobre o debate nas páginas de jornais nacionais –, assim, nossa primeira hipótese é de que
os comentários feitos nas fanpages dos periódicos regionais apresentam o mesmo padrão dos
comentários realizados nas páginas dos jornais nacionais, isto é, são predominantemente
monológicos, com justificativa de posição e características de persuasão. Além disso, nossa segunda 
hipótese é de não existem diferenças significativas no comportamento do comentador se 
considerarmos os dois turnos de campanha para cada jornal. Os resultados obtidos permitem 
confirmar, parcialmente, as duas hipóteses testadas.

Palavras-chave: Debate online; Eleição presidencial 2014; Redes sociais digitais.

1. INTRODUÇÃO

O uso da internet passou a ser importante estratégia de campanha eleitoral no Brasil a partir 
das eleições de 2002 e 2006 (MARQUES; SAMPAIO, 2013). Inicialmente com os websites, o 
espaço digital abriu caminho para novas formas de interação entre a elite política e o eleitorado. Da 
mesma maneira, as empresas jornalísticas foram desafiadas a manter sua centralidade no debate 
público diante de um contexto de abundância de informações, em que os usuários deixam de ser 
apenas consumidores e passam, também, a produzir conteúdo, interagindo entre si.

Nesse cenário em que tornar opiniões públicas tornou-se mais rápido e fácil, torna-se 
interessante investigar como ocorre o debate a respeito de temas políticos. Essa agenda de pesquisa 
já tem importante produção no país (ALDÉ; MARQUES, 2015; CERVI; MASSUCHIN; 
CARVALHO, 2016), especialmente no que diz respeito a períodos eleitorais. Sendo assim, este 
trabalho busca se inserir nesta discussão tendo como ponto de partida o artigo de Mitozo, 
Massuchin e Carvalho (2017), desenvolvido no âmbito do CPOP (Grupo de Pesquisa em 
Comunicação Política e Opinião Pública), que, como veremos mais adiante, se debruçou sobre o 
debate a respeito de temas políticos travado por meio de comentários em fanpages de jornais 
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RESUMO

Considerando a discussão acadêmica sobre o debate público online, esse artigo tem por objetivo 
comparar o comportamento dos comentadores nas fanpages de jornais regionais e nacionais no
Facebook durante períodos eleitorais. Para tanto, são analisados 13.002 comentários feitos nas 
páginas dos periódicos Correio Braziliense, O Povo e Zero Hora, os quais continham citações 
diretas ou indiretas a Aécio Neves, Dilma Rousseff e Eduardo Campos/Marina Silva. Os 
comentários, publicados entre os meses de julho e outubro de 2014, foram submetidos a uma
análise de conteúdo a partir de três variáveis: posição do comentador, reflexividade do comentário e 
justificativa da postagem. A partir do trabalho de Mitozo, Massuchin e Carvalho (2017) – que se 
debruça sobre o debate nas páginas de jornais nacionais –, assim, nossa primeira hipótese é de que
os comentários feitos nas fanpages dos periódicos regionais apresentam o mesmo padrão dos
comentários realizados nas páginas dos jornais nacionais, isto é, são predominantemente
monológicos, com justificativa de posição e características de persuasão. Além disso, nossa segunda 
hipótese é de não existem diferenças significativas no comportamento do comentador se 
considerarmos os dois turnos de campanha para cada jornal. Os resultados obtidos permitem 
confirmar, parcialmente, as duas hipóteses testadas.

Palavras-chave: Debate online; Eleição presidencial 2014; Redes sociais digitais.
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brasileiros de abrangência nacional.
O objetivo deste paper, sendo assim, é dar continuidade à análise proposta pelas autoras, 

comparando os dados expostos por elas com os que dizem respeito ao comportamento dos 
comentadores nas publicações das fanpages de três jornais brasileiros de abrangência local ou 
regional: Correio Braziliense (DF), O Povo (CE) e Zero Hora (RS). As publicações foram feitas 
pelas empresas jornalísticas na rede social digital Facebook, importante objeto de estudo por sua 
centralidade no uso de ferramentas digitais e por sua popularidade (BRASIL, 2014).

Nossa primeira hipótese, inserida em uma análise comparativa com a pesquisa de Mitozo et. 
al (2017), é de que os comentadores apresentam comportamentos semelhantes, independentemente 
da abrangência do veículo em que comentam. Assim, espera-se que os comentários feitos aos posts 
de jornais regionais tenham as mesmas características encontradas no debate das fanpages dos 
periódicos nacionais, isto é, que sejam predominantemente monológicos, com justificativa de 
posição e aspectos de persuasão.

Em outro sentido, buscando compreender a distribuição desses comportamentos ao longo do 
tempo, a nossa segunda hipótese é de que não há diferenças nos comentários se confrontados os 
dois turnos de campanha. Dessa forma, presume-se que nas duas etapas, para as três fanpages 
regionais, os comentários apresentem padrões semelhantes. 

O artigo está dividido da seguinte forma: no segundo tópico, a seguir, trazemos alguns 
estudos que tratam do debate online e, além disso, detalhamos os achados de Mitozo et. al (2017), 
para posterior comparação; em seguida, no tópico três, apresentamos brevemente nossos 
procedimentos metodológicos; depois, trazemos os resultados de nossa análise para, por fim, 
explorar as conclusões obtidas a partir deste breve estudo. 

2. POLÍTICA EM DEBATE: O CASO DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS

A introdução da internet na vida cotidiana dos cidadãos também fomentou, no debate 
acadêmico, discussões sobre a ampliação das possibilidades de debate democrático. Como afirmam 
Cervi, Carvalho e Buckstegge (2015, p. 52): 

Não é possível negar que a internet amplia os espaços para discussão pública, o que pode 
ser observado na dimensão política através da amplificação de debates e ativismo nas 
diversas plataformas web. Isto, no entanto, não implica no estabelecimento de uma nova 
esfera pública, dentro de termos habermasianos, mas apenas em novos espaços que 
facilitam o debate e promovem maior acesso à discussão.   

Dentro dessa perspectiva de estudos, Massuchin e Campos-Domínguez (2016), por exemplo, 
verificam como ocorreu o debate online durante as eleições de 2014 em um espaço específico: os 
websites das candidatas Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB), que figuravam entre os três 
principais concorrentes naquele pleito. De início, as autoras apontam diferenças de intensidade no 
debate estabelecido nos dois websites: apesar de apresentar um número menor de posts, nas 
publicações de Marina Silva houve maior número de comentários. Elas explicam que essa variação 
no debate pode estar relacionada a fatores estruturais, ao perfil dos próprios usuários ou mesmo ao 
tema das postagens (assuntos mais polêmicos fomentariam mais discussão, por exemplo). 

Analisando o conteúdo dos comentários, além disso, Massuchin e Campos-Domínguez 
(2016) colocam que, como esperado em um espaço mais homogêneo, como o analisado por elas, há 
pouca radicalização nas intervenções dos usuários. Elas apontam, dessa forma, que parte 
significativa dos comentários estava relacionada à reafirmação do próprio candidato ou de uma 
posição política. Com isso, não há o estabelecimento de um debate com opiniões contrárias e 
necessidade de provimento de razões. 

Por outro lado, ambientes como as redes sociais digitais apresentam características de debate 
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distintas por conta da heterogeneidade de seus usuários. De início, cabe destacar que, assim como 
tais redes passaram a ser importantes ferramentas em períodos eleitorais para os candidatos 
(AGGIO; REIS, 2013), elas também se tornaram estratégicas para as empresas jornalísticas. Sendo 
assim, os veículos tiveram de adaptar-se à disseminação das redes online e adotar estratégias para 
divulgar seus conteúdos em meio à profusão de informações em circulação. Por conta disso, 
parecem predominar, nas fanpages dos principais jornais brasileiros, posts relacionados a material 
de entretenimento (MASSUCHIN; CARVALHO, 2016). Isso porque esse tipo de notícia chama 
mais a atenção dos usuário, se configurando como uma estratégia dos jornais para levar os leitores 
aos seus websites – espaços em que, de fato, podem converter acessos em verba publicitária. No 
estudo de Massuchin e Carvalho (2016), por exemplo – que teve sua análise feita em período 
eleitoral – os posts que se referiam a assuntos políticos ficaram em menos de 20% do corpus 
analisado4.

Buscando verificar a dinâmica do debate online no que diz respeito ao período eleitoral, por 
sua vez, Cervi et al. (2015) analisaram como três veículos de circulação nacional (Folha de S. 
Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo) trataram da disputa pela Presidência em 2014 em suas 
páginas do Facebook e, além disso, como foi o comportamento dos comentadores em posts com 
esse tema. Os resultados apontaram que a cobertura eleitoral dos jornais no Facebook se relacionou 
a eventos significativos do período, como a morte do candidato Eduardo Campos. Quanto ao 
comportamento dos comentadores, verificou-se que há diferenças no número de intervenções dos
usuários dependendo do candidato citado na postagem. No cenário estudado pelos autores, citações 
ao candidato Aécio Neves estavam relacionadas a médias maiores de comentários diárias. Outro 
achado importante desta pesquisa é o de que o número de intervenções aumentou na medida em que 
os dias decisivos se aproximavam, principalmente na segunda etapa da eleição. 

Em outro estudo, que serve como base para o presente paper, Mitozo et. al (2017)
analisaram como as fanpages do Facebook de três jornais de abrangência nacional (Folha de S. 
Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo) foram espaços de fomento do debate durante o período 
eleitoral. Para tanto, elas observaram, além da intensidade do debate, a postura do comentador, a 
justificativa dos comentários e a reflexividade das interações. Com relação à primeira variável que 
nos interessa aqui, a postura do comentador, cabe destacar que ela tem origem nos estudos de
Dahlberg (2004), e foi adaptada por CPOP (2014). Nesse sentido, a variável trata de como um 
comentador se posiciona em relação aos demais em posts do Facebook. Assim, essa variável possui 
três categorias: monológica, quando um comentário não está buscando o debate com outras pessoas, 
fornecendo informações sem resposta a outros usuários; reciprocidade, quando um comentário está 
dialogando com os demais, indicando certo nível de compreensão e leitura das publicações às quais 
está se referindo; e outro, quando o comentário não corresponde a nenhuma das demais categorias.

Na análise feita pelas autoras, os resultados apontaram para a predominância de comentários 
monológicos, isto é, em que não havia interação entre os usuários. Nesse aspecto, o Estadão se 
destaca pela maior concentração de reciprocidade entre os comentadores se comparado aos outros 
dois jornais. O Globo, por outro lado, foi o que apresentou mais comentários monológicos. 
Destacam as autoras: 

Embora o ESP agregue menos participação em termos quantitativos, se comparado à FSP, 
por exemplo, as características dos comentários postados em sua página constituem um 
modelo mais próximo do diálogo. Essa descoberta pode ser tomada como uma das 
principais deste artigo, uma vez que o ESP é, declaradamente, o mais conservador entre os 
três jornais analisados. Por essa visão política mais fechada do veículo, esperava-se que o 
público seguidor do Facebook fosse menos aberto ao diálogo (MITOZO et. al, 2017, p. 
471). 

4 As autoras ressaltam, porém, que aspectos conjunturais, como o acontecimento da Copa do Mundo no período de 
coleta dos posts, podem ter influenciado os resultados da pesquisa. Por isso, destacam a importância de uma análise 
longitudinal a respeito do tema.  
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por exemplo, as características dos comentários postados em sua página constituem um 
modelo mais próximo do diálogo. Essa descoberta pode ser tomada como uma das 
principais deste artigo, uma vez que o ESP é, declaradamente, o mais conservador entre os 
três jornais analisados. Por essa visão política mais fechada do veículo, esperava-se que o 
público seguidor do Facebook fosse menos aberto ao diálogo (MITOZO et. al, 2017, p. 
471). 

4 As autoras ressaltam, porém, que aspectos conjunturais, como o acontecimento da Copa do Mundo no período de 
coleta dos posts, podem ter influenciado os resultados da pesquisa. Por isso, destacam a importância de uma análise 
longitudinal a respeito do tema.  

Algumas hipóteses são levantadas pelas autoras para explicar este achado. A primeira, de 
que o público que comenta os posts do Estadão no Facebook pode ser mais variado que aquele que 
consome o conteúdo do jornal em suas versões online ou impressa. Por outro lado, uma segunda 
hipótese seria a de que o público deste veículo já está mais segmentado – e, com mais opiniões 
semelhantes, esse grupo teria mais facilidade em dialogar. Por fim, Mitozo et. al (2017) especulam 
que esse dado pode ter relação com o fato do Estadão ter sido o primeiro jornal a possibilitar que 
suas matérias fossem comentadas no site, o que teria originado uma audiência mais acostumada ao 
debate. 

A segunda variável analisada pelas autoras é o provimento de justificativa nos comentários. 
Também originada por Jensen (2003) e adaptada pelo CPOP (2014), nessa variável os comentários 
podem ser classificados com justificativa de posição, quando um comentário apenas afirma um 
ponto, sem demonstrar nenhum tipo de opinião ou fontes que o embasem; interna, quando o 
comentador baseia seus argumentos em seu ponto de vista; externa, momento em que o comentador
busca embasamento em informações de outras fontes, mantendo a discussão com outros 
comentários; ou outra, quando não corresponde a nenhuma das demais. 

A partir destas categorias, Mitozo et. al (2017) apontam que há predomínio da justificativa 
de posição, que aparece em 76,8% do corpus analisado. Cabe destaque, além disso, que o tipo de 
justificativa que mais poderia contribuir ao debate, a externa, aparece em apenas 2,3% das unidades 
de análise. Mais uma vez, cabe destaque ao jornal O Estado de S. Paulo, que apresentou a maior 
concentração de comentários com justificação, mesmo que esta fosse do tipo interna. Novamente, O
Globo também chama a atenção por apresentar a maior incidência de comentários com justificativa 
de posição. 

Por fim, a última variável analisada é a reflexividade. Criada por Jensen (2003) a partir de 
uma ressignificação do conceito de reciprocidade (GUTMANN; THOMPSON, 1996), a variável foi
adaptada pelo CPOP (2014), passando a contar com quatro categorias. São elas: persuasão, quando 
se percebe nitidamente que o comentador foi persuadido ou está tentando persuadir; progresso, 
quando o comentário cita outra publicação, oferecendo novos argumentos e ou informações;
radicalização, quando há reação negativa a um comentário ou postagem; e outro, categoria utilizada 
quando o comentário não se encaixou em nenhuma das possibilidades anteriores.

De acordo com os resultados obtidos por Mitozo et. al (2017), os jornais nacionais tiveram 
os comentários que apresentaram algum tipo de reflexividade concentrados na categoria persuasão, 
com 24,8% das unidades de análise. Cabe destaque, contudo, que 11,5% dos comentários 
radicalizaram o debate. As autoras salientam, ainda, que as unidades de análise deste tipo se 
concentram em O Estado de S. Paulo – o que indica que maior reciprocidade entre os comentadores 
não implica em progresso no debate, já que as interações entre os debatedores tenderam ao 
desrespeito. 

Tendo este debate acadêmico em vista, passamos à discussão de nossa análise empírica. 
Antes, contudo, cabem esclarecimentos a respeito de nossos procedimentos metodológicos, que 
constam no tópico a seguir. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Duas etapas metodológicas fizeram parte do percurso desta pesquisa. A primeira consiste na 
coleta dos dados via aplicativo Netvizz5, no período que compreende os meses de julho e outubro de 

5 O Netvizz é um aplicativo criado para a extração de dados da rede social digital Facebook. Trata-se de uma API 10 
que possui crawlers (indexadores automáticos que selecionam certo número de dados de forma automatizada) 
embutidos, que facilitam o trabalho do pesquisador (RECUERO 2014) na medida em que permitem a coleta de 
informações de um usuário sem requisitar, para isso, a sua participação ativa (RIEDER, 2013).
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distintas por conta da heterogeneidade de seus usuários. De início, cabe destacar que, assim como 
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dois jornais. O Globo, por outro lado, foi o que apresentou mais comentários monológicos. 
Destacam as autoras: 
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por exemplo, as características dos comentários postados em sua página constituem um 
modelo mais próximo do diálogo. Essa descoberta pode ser tomada como uma das 
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concentração de comentários com justificação, mesmo que esta fosse do tipo interna. Novamente, O
Globo também chama a atenção por apresentar a maior incidência de comentários com justificativa 
de posição. 

Por fim, a última variável analisada é a reflexividade. Criada por Jensen (2003) a partir de 
uma ressignificação do conceito de reciprocidade (GUTMANN; THOMPSON, 1996), a variável foi
adaptada pelo CPOP (2014), passando a contar com quatro categorias. São elas: persuasão, quando 
se percebe nitidamente que o comentador foi persuadido ou está tentando persuadir; progresso, 
quando o comentário cita outra publicação, oferecendo novos argumentos e ou informações;
radicalização, quando há reação negativa a um comentário ou postagem; e outro, categoria utilizada 
quando o comentário não se encaixou em nenhuma das possibilidades anteriores.

De acordo com os resultados obtidos por Mitozo et. al (2017), os jornais nacionais tiveram 
os comentários que apresentaram algum tipo de reflexividade concentrados na categoria persuasão, 
com 24,8% das unidades de análise. Cabe destaque, contudo, que 11,5% dos comentários 
radicalizaram o debate. As autoras salientam, ainda, que as unidades de análise deste tipo se 
concentram em O Estado de S. Paulo – o que indica que maior reciprocidade entre os comentadores 
não implica em progresso no debate, já que as interações entre os debatedores tenderam ao 
desrespeito. 

Tendo este debate acadêmico em vista, passamos à discussão de nossa análise empírica. 
Antes, contudo, cabem esclarecimentos a respeito de nossos procedimentos metodológicos, que 
constam no tópico a seguir. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Duas etapas metodológicas fizeram parte do percurso desta pesquisa. A primeira consiste na 
coleta dos dados via aplicativo Netvizz5, no período que compreende os meses de julho e outubro de 

5 O Netvizz é um aplicativo criado para a extração de dados da rede social digital Facebook. Trata-se de uma API 10 
que possui crawlers (indexadores automáticos que selecionam certo número de dados de forma automatizada) 
embutidos, que facilitam o trabalho do pesquisador (RECUERO 2014) na medida em que permitem a coleta de 
informações de um usuário sem requisitar, para isso, a sua participação ativa (RIEDER, 2013).

2014. Com a utilização deste app, dessa forma, os dados de todos os posts feitos neste período 
foram disponibilizados em planilhas. A partir do total coletado, posteriormente, foram selecionados 
somente os comentários feitos àquelas publicações que faziam referência a temas políticos. Além 
disso, em uma segunda filtragem, foram consideradas para análise aquelas intervenções que faziam, 
direta ou indiretamente, menção aos candidatos na disputa. Com isso, o corpus empírico deste 
artigo totaliza 13.002 comentários feitos nas postagens das fanpages dos jornais Correio 
Braziliense, O Povo e Zero Hora no período referido acima. Justifica-se a seleção destes três 
periódicos porque eles concentraram o debate no Facebook quando o assunto foram as eleições 
presidenciais em 2014 em nível regional, como veremos mais adiante.

Posteriormente à etapa de coleta, os dados passaram por uma Análise de Conteúdo (AC) 
realizada a partir do livro de códigos desenvolvido CPOP (2014)6, o Grupo de Pesquisa em 
Comunicação Política e Opinião Pública, da Universidade Federal do Paraná. No tópico a seguir 
tratamos com mais detalhamento dos procedimentos envolvidos na AC.

3.1 A ANÁLISE DE CONTEÚDO

Para Bardin (1977), a AC consiste em “um conjunto de técnicas de análises das 
comunicações” (p. 31). Segundo Caregnato e Mutti (2006), essa técnica surgiu no início do século 
XX por conta da necessidade de se analisar textos jornalísticos. Porém, sua popularização aconteceu 
a partir dos anos 1940, período que os “cientistas começaram a se interessar pelos símbolos 
políticos, tendo esse fato contribuído para o seu desenvolvimento” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, 
p. 682).

Para Alonso, Volkens e Gómez (2012), a AC pode ser dividida em três etapas. A primeira 
delas é o momento no qual ocorre o recorte da amostra a ser estudada. Posteriormente, esse 
conjunto de dados textuais devem ser decompostos em unidades de classificação, possibilitando a 
categorização do material coletado. Em um terceiro momento, deve-se quantificar e codificar os 
dados. Para os autores, a codificação pode ser realizada ou manualmente, caso em que o
pesquisador precisa ter estabelecido um sistema de codificação, ou automaticamente, por meio de 
instrumentos informatizados. No caso desta pesquisa foi adotado o procedimento manual, no qual 
os pesquisadores categorizaram os comentários se baseando no livro de códigos para essa 
finalidade.

Para Moraes (1999), a Análise de Conteúdo “faz parte de uma busca teórica e prática, com 
um significado especial no campo das investigações sociais” (p. 8). O autor ainda aponta que essa 
metodologia apresenta sua objetividade através da categorização numérica e, por outro lado, 
também é composta pela subjetividade do pesquisador. A abordagem dos autores acima sobre a 
análise de conteúdo pode ser entendida à luz de Cappele, Mello e Gonçalves (2003, p. 04), que 
afirmam que a AC consiste em uma “nova compreensão do material textual, que vem substituir a 
leitura dita ‘normal’ por parte do leigo, visando revelar o que está escondido, latente, ou 
subentendido na mensagem”.

Consistindo na terceira etapa da Análise de Conteúdo dita por Alonso, Volkens e Gómez 
(2012), foi realizada a codificação dos dados com base no livro de códigos mencionado acima. Para
cumprir o objetivo este artigo, contudo, não utilizamos todas as variáveis codificadas pelo CPOP. 
São consideradas, apenas, as três variáveis analisadas por Mitozo et. al (2017): postura do 
comentador, justificativa e reflexividade. Isso porque, como já exposto na introdução deste artigo, 
nosso objetivo é estabelecer um diálogo com o trabalho das autoras, confrontando os resultados 
obtidos por elas para os jornais de abrangência nacional com os que traremos aqui, cujo foco são os 
periódicos regionais ou locais. Tendo sido realizados os esclarecimentos metodológicos pertinentes, 
passamos à parte empírica deste artigo, em que trazemos os resultados da análise destas três 

6 Os autores agradecem a todos os pesquisadores que participaram da coleta e análise dos dados aqui utilizados. 
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6 Os autores agradecem a todos os pesquisadores que participaram da coleta e análise dos dados aqui utilizados. 

variáveis para o corpus de pesquisa proposto.
4. ANÁLISE DOS DADOS

Ao verificar a concentração do debate online em nove jornais de abrangência regional, foi 
possível notar o baixo número de comentários se comparado à mesma métrica utilizada nos jornais 
de alcance nacional. Nesse sentido, as fanpages dos periódicos locais analisados receberam 17.397 
comentários, número significativamente inferior aos 610.660 encontrados por Mitozo et. al (2017)
para os jornais nacionais, considerando o mesmo período de coleta. Na tabela 1 é possível verificar 
como esses comentários se distribuíram entre as páginas coletadas. Chama a atenção a discrepância 
entre os periódicos: dos quase 17.400 comentários, 85,6% estão nas páginas de quatro jornais. Os 
demais concentram pouco o debate, como é possível observar nos dados abaixo. 

Frequência %

Jornal da Manhã 5 0,02

O Estado de Minas 79 0,45

Diário do Pará 377 2,16

Correio do Estado 711 4,08

Gazeta do Povo 1321 7,59

A Tarde 1902 10,93

Zero Hora 2009 11,54

Correio Braziliense 3342 19,21

O Povo 7651 43,97

Total 17397 100
TABELA 01 – COMENTÁRIOS POR JORNAL
FONTE: OS AUTORES (2017)

Tendo em vista essa concentração de comentários, a análise aqui apresentada passa a 
considerar somente os dados dos três jornais que apresentaram mais unidades de análise (O Povo,
Correio Braziliense e Zero Hora). Com isso, será possível comparar nossos resultados aos obtidos 
por Mitozo et. al (2017), já que as autoras também observaram três periódicos, mas de alcance 
nacional. Passamos, então, ao teste de nossas hipóteses. Para tanto, apresentamos os resultados para 
cada variável de análise de acordo com os dois turnos da eleição. Como o número de comentários 
varia, no mesmo periódico, entre um turno e outro, os dados são apresentados sempre em 
porcentagem7.

Sendo assim, na tabela 2, a seguir, apresentamos os resultados dos três jornais no que diz 
respeito à postura dos comentadores. De início, é possível perceber que em todos os periódicos o 
que predominou foram os comentários monológicos, que ficaram acima dos 70% em todos os casos. 
Correio Braziliense e O Povo, além disso, não apresentaram distinções entre os dois turnos do 
pleito. A exceção é o jornal Zero Hora, que apresenta significativo aumento na quantidade de 
comentários classificados na categoria reciprocidade: foram quase 20% mais comentários do tipo se 
compararmos o primeiro e o segundo turnos. Mesmo assim, a quantidade de comentários 
monológicos, em que os comentadores não travam qualquer tipo de diálogo com outros usuários,
ainda é muito superior aos demais. Além disso, realizado o teste de hipóteses qui-quadrado para a 

7 Para o Correio Braziliense, foram 2201 comentários no primeiro turno e 1141 no segundo turno; já para O Povo foram 
7136 na primeira etapa e 515 na segunda; por fim, para Zero Hora, foram 1644 no primeiro turno e 365 no segundo. 
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somente os comentários feitos àquelas publicações que faziam referência a temas políticos. Além 
disso, em uma segunda filtragem, foram consideradas para análise aquelas intervenções que faziam, 
direta ou indiretamente, menção aos candidatos na disputa. Com isso, o corpus empírico deste 
artigo totaliza 13.002 comentários feitos nas postagens das fanpages dos jornais Correio 
Braziliense, O Povo e Zero Hora no período referido acima. Justifica-se a seleção destes três 
periódicos porque eles concentraram o debate no Facebook quando o assunto foram as eleições 
presidenciais em 2014 em nível regional, como veremos mais adiante.

Posteriormente à etapa de coleta, os dados passaram por uma Análise de Conteúdo (AC) 
realizada a partir do livro de códigos desenvolvido CPOP (2014)6, o Grupo de Pesquisa em 
Comunicação Política e Opinião Pública, da Universidade Federal do Paraná. No tópico a seguir 
tratamos com mais detalhamento dos procedimentos envolvidos na AC.

3.1 A ANÁLISE DE CONTEÚDO

Para Bardin (1977), a AC consiste em “um conjunto de técnicas de análises das 
comunicações” (p. 31). Segundo Caregnato e Mutti (2006), essa técnica surgiu no início do século 
XX por conta da necessidade de se analisar textos jornalísticos. Porém, sua popularização aconteceu 
a partir dos anos 1940, período que os “cientistas começaram a se interessar pelos símbolos 
políticos, tendo esse fato contribuído para o seu desenvolvimento” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, 
p. 682).

Para Alonso, Volkens e Gómez (2012), a AC pode ser dividida em três etapas. A primeira 
delas é o momento no qual ocorre o recorte da amostra a ser estudada. Posteriormente, esse 
conjunto de dados textuais devem ser decompostos em unidades de classificação, possibilitando a 
categorização do material coletado. Em um terceiro momento, deve-se quantificar e codificar os 
dados. Para os autores, a codificação pode ser realizada ou manualmente, caso em que o
pesquisador precisa ter estabelecido um sistema de codificação, ou automaticamente, por meio de 
instrumentos informatizados. No caso desta pesquisa foi adotado o procedimento manual, no qual 
os pesquisadores categorizaram os comentários se baseando no livro de códigos para essa 
finalidade.

Para Moraes (1999), a Análise de Conteúdo “faz parte de uma busca teórica e prática, com 
um significado especial no campo das investigações sociais” (p. 8). O autor ainda aponta que essa 
metodologia apresenta sua objetividade através da categorização numérica e, por outro lado, 
também é composta pela subjetividade do pesquisador. A abordagem dos autores acima sobre a 
análise de conteúdo pode ser entendida à luz de Cappele, Mello e Gonçalves (2003, p. 04), que 
afirmam que a AC consiste em uma “nova compreensão do material textual, que vem substituir a 
leitura dita ‘normal’ por parte do leigo, visando revelar o que está escondido, latente, ou 
subentendido na mensagem”.

Consistindo na terceira etapa da Análise de Conteúdo dita por Alonso, Volkens e Gómez 
(2012), foi realizada a codificação dos dados com base no livro de códigos mencionado acima. Para
cumprir o objetivo este artigo, contudo, não utilizamos todas as variáveis codificadas pelo CPOP. 
São consideradas, apenas, as três variáveis analisadas por Mitozo et. al (2017): postura do 
comentador, justificativa e reflexividade. Isso porque, como já exposto na introdução deste artigo, 
nosso objetivo é estabelecer um diálogo com o trabalho das autoras, confrontando os resultados 
obtidos por elas para os jornais de abrangência nacional com os que traremos aqui, cujo foco são os 
periódicos regionais ou locais. Tendo sido realizados os esclarecimentos metodológicos pertinentes, 
passamos à parte empírica deste artigo, em que trazemos os resultados da análise destas três 

6 Os autores agradecem a todos os pesquisadores que participaram da coleta e análise dos dados aqui utilizados. 

variáveis para o corpus de pesquisa proposto.
4. ANÁLISE DOS DADOS

Ao verificar a concentração do debate online em nove jornais de abrangência regional, foi 
possível notar o baixo número de comentários se comparado à mesma métrica utilizada nos jornais 
de alcance nacional. Nesse sentido, as fanpages dos periódicos locais analisados receberam 17.397 
comentários, número significativamente inferior aos 610.660 encontrados por Mitozo et. al (2017)
para os jornais nacionais, considerando o mesmo período de coleta. Na tabela 1 é possível verificar 
como esses comentários se distribuíram entre as páginas coletadas. Chama a atenção a discrepância 
entre os periódicos: dos quase 17.400 comentários, 85,6% estão nas páginas de quatro jornais. Os 
demais concentram pouco o debate, como é possível observar nos dados abaixo. 

Frequência %

Jornal da Manhã 5 0,02

O Estado de Minas 79 0,45

Diário do Pará 377 2,16

Correio do Estado 711 4,08

Gazeta do Povo 1321 7,59

A Tarde 1902 10,93

Zero Hora 2009 11,54

Correio Braziliense 3342 19,21

O Povo 7651 43,97

Total 17397 100
TABELA 01 – COMENTÁRIOS POR JORNAL
FONTE: OS AUTORES (2017)

Tendo em vista essa concentração de comentários, a análise aqui apresentada passa a 
considerar somente os dados dos três jornais que apresentaram mais unidades de análise (O Povo,
Correio Braziliense e Zero Hora). Com isso, será possível comparar nossos resultados aos obtidos 
por Mitozo et. al (2017), já que as autoras também observaram três periódicos, mas de alcance 
nacional. Passamos, então, ao teste de nossas hipóteses. Para tanto, apresentamos os resultados para 
cada variável de análise de acordo com os dois turnos da eleição. Como o número de comentários 
varia, no mesmo periódico, entre um turno e outro, os dados são apresentados sempre em 
porcentagem7.

Sendo assim, na tabela 2, a seguir, apresentamos os resultados dos três jornais no que diz 
respeito à postura dos comentadores. De início, é possível perceber que em todos os periódicos o 
que predominou foram os comentários monológicos, que ficaram acima dos 70% em todos os casos. 
Correio Braziliense e O Povo, além disso, não apresentaram distinções entre os dois turnos do 
pleito. A exceção é o jornal Zero Hora, que apresenta significativo aumento na quantidade de 
comentários classificados na categoria reciprocidade: foram quase 20% mais comentários do tipo se 
compararmos o primeiro e o segundo turnos. Mesmo assim, a quantidade de comentários 
monológicos, em que os comentadores não travam qualquer tipo de diálogo com outros usuários,
ainda é muito superior aos demais. Além disso, realizado o teste de hipóteses qui-quadrado para a 

7 Para o Correio Braziliense, foram 2201 comentários no primeiro turno e 1141 no segundo turno; já para O Povo foram 
7136 na primeira etapa e 515 na segunda; por fim, para Zero Hora, foram 1644 no primeiro turno e 365 no segundo. 

relação entre postura, jornais analisados e tempo de campanha em turnos percebe-se que há 
dependência estatisticamente significativa entre as variáveis apenas no jornal gaúcho8.

1˚ Turno 
(%)

2˚ Turno 
(%)

Agrupado 
(%)

Correio Braziliense Monológico 77,1 77,3 77,2

Reciprocidade 22,9 22,7 22,8

O Povo Monológico 88,3 85,0 88,1

Reciprocidade 11,7 15,0 11,9

Zero Hora Monológico 89,5 70,1 86,0

Reciprocidade 10,5 29,9 14,0
TABELA 02 – POSTURA DOS COMENTADORES
FONTE: OS AUTORES (2017)

Por fim, ao analisar o percentual agrupado (que reúne os dados de ambos os turnos) para 
cada jornal regional, percebe-se que nas três fanpages o nível de comentários monológicos 
predominou, com pico máximo no jornal O Povo (88%). Realizando a análise comparativa com a
pesquisa de Mitozo et. al (2017), é possível dizer que a postura dos comentadores em fanpages está 
alinhada nos jornais de abrangência regional e nacional. Os dados das autoras demonstram que, em 
O Globo, 86% dos comentários foram monológicos, índice um pouco menor em Folha de S. Paulo 
(82%) e Estado de São Paulo (76%).

A segunda variável testada é a reflexividade dos comentários. Como é possível ver na tabela 
3, o Correio Braziliense foi o veículo cujo comportamento destoou dos demais. A maior parte dos 
comentários feitos durante o primeiro turno na fanpage deste veículo (78,2%) não era contemplado 
por nenhuma das categorias, isto é, não possuía conteúdo suficiente para que se pudesse depreender 
a intenção do comentador. A tendência se repetiu durante o segundo turno, com 72,2% dos 
comentários escapando à classificação estabelecida para esta variável. No valor agrupado, temos 
76,2% para esta categoria, sendo o maior índice registrado na tabela abaixo.

Cabe destaque, contudo, que entre as categorias válidas a que ganha destaque no primeiro 
turno é a de radicalização, com 9,2% das unidades de análise. No segundo turno do pleito, por outro 
lado, a categoria persuasão acaba tomando a frente, com aumento de 7,4%. Já para O Povo e Zero 
Hora, no primeiro turno, houve predominância de comentários classificados nas categorias 
persuasão e progresso. 

Se focarmos a análise da segunda etapa do pleito, contudo, O Povo tem importante aumento 
na categoria outros, apresentando queda em todas as categorias válidas. Por outro lado, Zero Hora 
tem guinada significativa nos comentários de radicalização. No segundo turno, na fanpage do jornal 
gaúcho, quase 20% dos comentários continham reações negativas a outras postagens. Além disso,
houve diminuição significativa na categoria progresso para ambos os jornais, mais um indicativo do 
empobrecimento do debate no segundo turno nestes dois periódicos. Por fim, realizando o teste de 
hipóteses qui-quadrado para esta relação, pode-se afirmar que há  dependência entre as variáveis 
reflexividade, tempo de campanha em turnos e jornais analisados9.

Ademais, ao comparar os dados da tabela 3 com os obtidos por Mitozo et al (2017) quanto à
reflexividade10, percebe-se que o único periódico regional que apresenta comportamento 
semelhante aos nacionais é Zero Hora, que tem predominância da categoria persuasão (40,1%). Por 

8 Em Correio Braziliense, o qui-quadrado é ,017 com Sig. em ,896*. Em O Povo, o qui-quadrado é 4,973 com Sig. 
em ,026*. Em Zero Hora, o qui-quadrado é 92,585 com Sig. em ,000*.
9 Em Correio Braziliense, o qui-quadrado é 58,210 com Sig. em ,000*. Em O Povo, o qui-quadrado é 598,279 com Sig. 
em ,000*. Em Zero Hora, o qui-quadrado é 181,273 com Sig. em ,000*.
10 Mitozo et. al (2017) apresentam 24,2% dos comentários de Folha de S. Paulo, 26,5% de O Estado de São Paulo e
25,3% de O Globo na categoria persuasão. 
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Por fim, ao analisar o percentual agrupado (que reúne os dados de ambos os turnos) para 
cada jornal regional, percebe-se que nas três fanpages o nível de comentários monológicos 
predominou, com pico máximo no jornal O Povo (88%). Realizando a análise comparativa com a
pesquisa de Mitozo et. al (2017), é possível dizer que a postura dos comentadores em fanpages está 
alinhada nos jornais de abrangência regional e nacional. Os dados das autoras demonstram que, em 
O Globo, 86% dos comentários foram monológicos, índice um pouco menor em Folha de S. Paulo 
(82%) e Estado de São Paulo (76%).

A segunda variável testada é a reflexividade dos comentários. Como é possível ver na tabela 
3, o Correio Braziliense foi o veículo cujo comportamento destoou dos demais. A maior parte dos 
comentários feitos durante o primeiro turno na fanpage deste veículo (78,2%) não era contemplado 
por nenhuma das categorias, isto é, não possuía conteúdo suficiente para que se pudesse depreender 
a intenção do comentador. A tendência se repetiu durante o segundo turno, com 72,2% dos 
comentários escapando à classificação estabelecida para esta variável. No valor agrupado, temos 
76,2% para esta categoria, sendo o maior índice registrado na tabela abaixo.

Cabe destaque, contudo, que entre as categorias válidas a que ganha destaque no primeiro 
turno é a de radicalização, com 9,2% das unidades de análise. No segundo turno do pleito, por outro 
lado, a categoria persuasão acaba tomando a frente, com aumento de 7,4%. Já para O Povo e Zero 
Hora, no primeiro turno, houve predominância de comentários classificados nas categorias 
persuasão e progresso. 

Se focarmos a análise da segunda etapa do pleito, contudo, O Povo tem importante aumento 
na categoria outros, apresentando queda em todas as categorias válidas. Por outro lado, Zero Hora 
tem guinada significativa nos comentários de radicalização. No segundo turno, na fanpage do jornal 
gaúcho, quase 20% dos comentários continham reações negativas a outras postagens. Além disso,
houve diminuição significativa na categoria progresso para ambos os jornais, mais um indicativo do 
empobrecimento do debate no segundo turno nestes dois periódicos. Por fim, realizando o teste de 
hipóteses qui-quadrado para esta relação, pode-se afirmar que há  dependência entre as variáveis 
reflexividade, tempo de campanha em turnos e jornais analisados9.

Ademais, ao comparar os dados da tabela 3 com os obtidos por Mitozo et al (2017) quanto à
reflexividade10, percebe-se que o único periódico regional que apresenta comportamento 
semelhante aos nacionais é Zero Hora, que tem predominância da categoria persuasão (40,1%). Por 

8 Em Correio Braziliense, o qui-quadrado é ,017 com Sig. em ,896*. Em O Povo, o qui-quadrado é 4,973 com Sig. 
em ,026*. Em Zero Hora, o qui-quadrado é 92,585 com Sig. em ,000*.
9 Em Correio Braziliense, o qui-quadrado é 58,210 com Sig. em ,000*. Em O Povo, o qui-quadrado é 598,279 com Sig. 
em ,000*. Em Zero Hora, o qui-quadrado é 181,273 com Sig. em ,000*.
10 Mitozo et. al (2017) apresentam 24,2% dos comentários de Folha de S. Paulo, 26,5% de O Estado de São Paulo e
25,3% de O Globo na categoria persuasão. 

outro lado, na página de Correio Braziliense os comentadores radicalizaram o debate (9,5%). Já 
para O Povo o que predominou foram comentários com elementos que trouxeram progresso ao 
debate (36,2%). Chama a atenção, portanto, que não há padrão de comportamento nesses periódicos 
quando o assunto é a reflexividade dos comentários. 

TABELA 03 – REFLEXIVIDADE DOS COMENTÁRIOS
FONTE: OS AUTORES

Finalizando nossa análise, a tabela 4 apresenta os dados para a variável justificativa dos 
comentários. Nesse caso, os três periódicos aqui observados voltam a se comportar de maneira 
semelhante, com predominância da justificativa de posição em ambos os turnos. Cabe destaque, 
contudo, que durante o primeiro turno esse tipo de justificativa aparece de forma mais importante 
em O Povo, que tem 90,3% das unidades de análise classificadas dessa forma na primeira etapa da 
eleição. Quando passamos à segunda etapa essa presença cai em 22,5%, mas a queda não é 
proporcional ao aumento dos outros tipos de justificativas que poderiam enriquecer o debate, uma 
vez que a categoria “outra” teve crescimento de 21,3% no mesmo período. Já no caso do Correio 
Braziliense, o que chama a atenção é a queda no uso da justificativa interna, que passa a ser dez 
vezes menor no segundo turno. Zero Hora, por sua vez, tem poucas mudanças de um turno a outro. 
Cabe destaque que, em todos os jornais e em ambos os períodos, a categoria justificativa externa, 
em que o comentador utiliza informações públicas e dados de outras fontes para embasar seus 
argumentos, foi a menos utilizada. 

1˚ Turno 
(%)

2˚ Turno 
(%)

Agrupado 
(%)

Correio Braziliense Persuasão 6,4 13,8 8,9

Progresso 6,2 3,9 5,4

Radicalização 9,2 10,0 9,5

Outro 78,2 72,2 76,2

O Povo Persuasão 30,5 17,3 29,6

Progresso 38,6 2,7 36,2

Radicalização 2,7 1,0 2,6

Outro 28,2 79,0 31,6

Zero Hora Persuasão 39,7 41,9 40,1

Progresso 30,0 2,5 25,0

Radicalização 4,5 17,5 6,9

Outro 25,7 38,1 28,0
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reflexividade10, percebe-se que o único periódico regional que apresenta comportamento 
semelhante aos nacionais é Zero Hora, que tem predominância da categoria persuasão (40,1%). Por 

8 Em Correio Braziliense, o qui-quadrado é ,017 com Sig. em ,896*. Em O Povo, o qui-quadrado é 4,973 com Sig. 
em ,026*. Em Zero Hora, o qui-quadrado é 92,585 com Sig. em ,000*.
9 Em Correio Braziliense, o qui-quadrado é 58,210 com Sig. em ,000*. Em O Povo, o qui-quadrado é 598,279 com Sig. 
em ,000*. Em Zero Hora, o qui-quadrado é 181,273 com Sig. em ,000*.
10 Mitozo et. al (2017) apresentam 24,2% dos comentários de Folha de S. Paulo, 26,5% de O Estado de São Paulo e
25,3% de O Globo na categoria persuasão. 
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1˚ Turno 
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2˚ Turno 
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Agrupado 
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1˚ Turno 
(%)

2˚ Turno 
(%)

Agrupado 
(%)

Correio Braziliense De posição 59,6 59,4 59,5

Interna 32,0 3,1 22,1

Externa 3,6 1,7 3,0

Outra 4,7 35,8 15,4

O Povo De posição 90,3 67,8 88,7

Interna 7,7 8,3 7,7

Externa 2,0 2,5 2,1

Outra 0,1 21,4 1,5

Zero Hora De posição 86,6 86,0 86,5

Interna 11,1 8,8 10,7

Externa 2,2 3,0 2,3

Outra 0,2 2,2 0,5
TABELA 04 – JUSTIFICATIVA DOS COMENTÁRIOS
FONTE: OS AUTORES (2017)

Além disso, verificando o percentual agrupado para cada categoria, percebe-se a alta taxa de 
comentários de posição nos jornais O Povo (88,7%) e Zero Hora (86,5%). Apesar desta categoria 
também ser majoritária em Correio Braziliense, o percentual ficou mais de 30% abaixo das demais 
fanpages, o que pode ser explicado pelo uso da categoria interna, que representa 22,1% das 
unidades de análise. Este é o maior percentual para a segunda categoria mais utilizada entre todas as
analisadas na tabela para esta variável. A exemplo do comparativo realizado em função da variável 
postura, em justificativa encontramos, novamente, semelhanças com os resultados da pesquisa de
Mitozo et al (2017), na medida em que a justificativa de posição também foi majoritariamente 
utilizada nos comentários aos jornais Folha de S. Paulo (76%), Estado de São Paulo (77,2%) e O
Globo (80,7%) analisados no estudo das autoras.

5. CONCLUSÃO

Situada na esfera dos estudos sobre internet e eleições, esta pesquisa procurou identificar 
quais foram os principais comportamentos dos comentadores no debate sobre temas políticos, em 
ambiente digital, durante o período eleitoral em 2014. Nessa perspectiva, uma primeira análise foi 
desenhada no sentido de verificar se houve mudanças no comportamento dos comentadores de 
fanpages de periódicos regionais se comparado ao dos usuários das páginas de três jornais de 
alcance nacional, cujos dados constam na pesquisa de Mitozo et al. (2017). Nossa hipótese, como 
apresentado no início deste trabalho, era de que os comentários apresentariam comportamento 
monológico, com justificativa de posição e majoritariamente persuasivos no que diz respeito à 
variável reflexividade. 

Tendo em vista os dados apresentados, consideramos essa hipótese parcialmente 
confirmada. Isso porque, apesar de serem predominantemente monológicos e com justificativa de 
posição, no que diz respeito à reflexividade dos comentários, como vimos anteriormente, houve 
resultados distintos. O único periódico que apresentou o comportamento esperado nessa categoria 
foi Zero Hora. Correio Braziliense e O Povo, por outro lado, tiveram maior presença de 
radicalização e progresso, respectivamente, se considerarmos somente as categorias válidas. Os
dados, portanto, apresentam diferenças, mesmo que pontuais, em relação aos resultados encontrados 
por Mitozo et al (2017).
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Outra 0,1 21,4 1,5
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desenhada no sentido de verificar se houve mudanças no comportamento dos comentadores de 
fanpages de periódicos regionais se comparado ao dos usuários das páginas de três jornais de 
alcance nacional, cujos dados constam na pesquisa de Mitozo et al. (2017). Nossa hipótese, como 
apresentado no início deste trabalho, era de que os comentários apresentariam comportamento 
monológico, com justificativa de posição e majoritariamente persuasivos no que diz respeito à 
variável reflexividade. 

Tendo em vista os dados apresentados, consideramos essa hipótese parcialmente 
confirmada. Isso porque, apesar de serem predominantemente monológicos e com justificativa de 
posição, no que diz respeito à reflexividade dos comentários, como vimos anteriormente, houve 
resultados distintos. O único periódico que apresentou o comportamento esperado nessa categoria 
foi Zero Hora. Correio Braziliense e O Povo, por outro lado, tiveram maior presença de 
radicalização e progresso, respectivamente, se considerarmos somente as categorias válidas. Os
dados, portanto, apresentam diferenças, mesmo que pontuais, em relação aos resultados encontrados 
por Mitozo et al (2017).

No que diz respeito à nossa segunda hipótese, de que não haveria diferenças significativas 
entre os comentários para cada fanpage se comparados os turnos da eleição, consideramos que 
também houve confirmação parcial. Analisando as variáveis postura do comentador e justificativa 
do comentário, percebe-se que nos três jornais os usuários preferiram comentar de forma 
monológica utilizando justificativas de posição, isto é, apenas afirmando posições sem embasá-las,
restando diferenças apenas para a intensidade apresentada para cada fanpage.

Por outro lado, as principais diferenças residem na variável reflexividade. Nesse aspecto,
Correio Braziliense apresenta aumento das categorias persuasão e radicalização de um turno a 
outro. Já para o jornal O Povo percebe-se a categoria progresso como principal na etapa inicial de 
campanha, concentrando 38,6% da reflexividade utilizada no período. Porém, ao longo do tempo, 
os comentadores deixam de progredir o debate, refletindo na queda vertiginosa dessa categoria para 
o segundo turno, o qual apresentou apenas 2% das unidades de análise classificadas nessa categoria.
Nesse caso, durante o returno eleitoral, prevaleceu o uso da categoria persuasão. Zero Hora, por
fim, também apresentou mudanças de uma etapa a outra, já que houve queda da categoria progresso
e aumento dos comentários com características de radicalização e persuasão.

Dessa forma, consideramos que esta pesquisa pode ser complementada por estudos futuros 
visando o maior detalhamento dos dados com relação ao período temporal com, por exemplo, a 
realização de testes cruzando essas variáveis por semanas de campanha. Tratando-se de uma 
pesquisa prospectiva, além disso, surge a possibilidade da realização de novos estudos, em âmbito 
comparativo, entre o comportamento do debate online em 2014 e 2018.
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FACT-CHECKING POLÍTICO NO BRASIL: APONTAMENTOS SOBRE AS 
ESTRATÉGIAS DE CHECAGEM DE FATOS1

Paulo Ferracioli2

RESUMO 

Dentre as novas práticas jornalísticas cuja popularidade vem crescendo, alguns sites têm se 
dedicado à checagem de fatos, mais conhecida pela expressão em inglês „fact-checking‟. A 
literatura internacional já tem se dedicando a compreender esse fenômeno, mas as pesquisas 
brasileiras ainda são esparsas quanto a esse tema. A partir desse cenário, a intenção do presente 
artigo é conduzir uma investigação exploratória sobre esses sites. Para isso, foram analisados quatro 
dos mais relevantes atores dedicados ao fact-checking no Brasil atualmente: Aos Fatos, 
Pública/Truco, Lupa e UOL Confere. Como estratégia metodológica, foram coletados os textos 
publicados por esses agentes entre janeiro e abril de 2017, o que resultou em um corpus de 95 
textos. A partir desses dados, foi feita uma classificação em categorias, para descobrir as 
recorrências de temática das postagens, proveniência das informações utilizadas e item que foi 
objeto da checagem. Os resultados apontaram um foco dos textos em conferir as declarações 
provenientes do Executivo federal, bem como a ênfase nas informações divulgadas pelo poder 
público para embasar as checagens.  

Palavras-chave: Fact-checking; Jornalismo político; Análise de conteúdo. 

1. INTRODUÇÃO

A imensa circulação de informação que se faz presente na contemporaneidade tem posto ênfase 

ao trabalho de checar a veracidade ou falsidades alegações, prática que ficou conhecida como fact-

checking ou checagem de fatos. Isso ganhou mais força se for considerado que o dicionário Oxford 

escolheu pós-verdade (post-truth) como a palavra do ano de 2016 e, no Twitter, são constantes as 

manifestações do presidente norte-americano Donald Trump criticando como fake news as notícias 

de sites de instituições tradicionais como New York Times e CNN.   

A atividade não está imune a críticas. Em 27/06/2017, o Movimento Brasil Livre fez uma 

postagem no Facebook criticando o trabalho dos checadores de fatos. Ao ser procurado pela 

Agência Pública para esclarecer vídeo gravado por um de seus membros, o grupo se recusou a 

responder e limitou a dizer que “fact-checking é outro nome para censura”.  

As plataformas digitais não parecem ter esquecido desse movimento. Em fevereiro, o Google 

1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Doutorando em Ciência Política, UFPR, ferracioli.paulo@gmail.com. Bolsista Capes. 
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Dentre as novas práticas jornalísticas cuja popularidade vem crescendo, alguns sites têm se 
dedicado à checagem de fatos, mais conhecida pela expressão em inglês „fact-checking‟. A 
literatura internacional já tem se dedicando a compreender esse fenômeno, mas as pesquisas 
brasileiras ainda são esparsas quanto a esse tema. A partir desse cenário, a intenção do presente 
artigo é conduzir uma investigação exploratória sobre esses sites. Para isso, foram analisados quatro 
dos mais relevantes atores dedicados ao fact-checking no Brasil atualmente: Aos Fatos, 
Pública/Truco, Lupa e UOL Confere. Como estratégia metodológica, foram coletados os textos 
publicados por esses agentes entre janeiro e abril de 2017, o que resultou em um corpus de 95 
textos. A partir desses dados, foi feita uma classificação em categorias, para descobrir as 
recorrências de temática das postagens, proveniência das informações utilizadas e item que foi 
objeto da checagem. Os resultados apontaram um foco dos textos em conferir as declarações 
provenientes do Executivo federal, bem como a ênfase nas informações divulgadas pelo poder 
público para embasar as checagens.  

Palavras-chave: Fact-checking; Jornalismo político; Análise de conteúdo. 

1. INTRODUÇÃO

A imensa circulação de informação que se faz presente na contemporaneidade tem posto ênfase 

ao trabalho de checar a veracidade ou falsidades alegações, prática que ficou conhecida como fact-

checking ou checagem de fatos. Isso ganhou mais força se for considerado que o dicionário Oxford 

escolheu pós-verdade (post-truth) como a palavra do ano de 2016 e, no Twitter, são constantes as 

manifestações do presidente norte-americano Donald Trump criticando como fake news as notícias 

de sites de instituições tradicionais como New York Times e CNN.   

A atividade não está imune a críticas. Em 27/06/2017, o Movimento Brasil Livre fez uma 

postagem no Facebook criticando o trabalho dos checadores de fatos. Ao ser procurado pela 

Agência Pública para esclarecer vídeo gravado por um de seus membros, o grupo se recusou a 

responder e limitou a dizer que “fact-checking é outro nome para censura”.  

As plataformas digitais não parecem ter esquecido desse movimento. Em fevereiro, o Google 

1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Doutorando em Ciência Política, UFPR, ferracioli.paulo@gmail.com. Bolsista Capes. 

firmou parceria com alguns sites de fact-checking para que na busca do Google News os resultados 

das checagens aparecessem com destaque. No final de 2016, o Facebook havia anunciado medida 

semelhante, por meio da qual as notícias consideradas falsas viriam com  avisos de que os dados ali 

contido haviam sido postos em xeque pelos checadores.  

Nesse panorama, o fortalecimento de iniciativas de fact-checking (checagem de fatos, em 

inglês) pode constituir um elemento importante para a transparência política. Entender qual o 

conteúdo desses sites, por isso, revela-se interessante para permitir um conhecimento mais acurado 

sobre essa prática e possibilitar a compreensão sobre como o jornalismo é praticado dentro do fact-

checking.  

Com esse intuito, o presente artigo está estruturado da seguinte maneira. Em uma primeira 

seção, será apresentado o conceito de fact-checking, apontando um breve estado da arte sobre as 

pesquisas cujo foco recai sobre esse objeto. A seguir, serão apresentados com detalhes os quatro 

casos de checagem brasileiros que compõem o corpus dessa pesquisa. A próxima seção descreve 

como os dados foram coletados e categorizados para os propósitos dessa pesquisa. Por fim, há uma 

breve discussão dos resultados e as considerações finais.  

2. FACT-CHECKING

O presente estudo pretende se voltar sobre grupos que se dedicam a fact checking, ou seja, 

checagem de fatos, que pode ser definido como a checagem de certas frases expressas para conferir 

se elas são corretas. Sua prática consiste em trazer dados públicos para relacionar com as 

afirmações dos indivíduos para apoiar ou refutar a veracidade das alegações (FRIDKIN, KENNEY, 

WINTERSIECK, 2015). Na definição trazida por VARGO, GUO, AMAZEEN, 2017, “o que 

distingue os fact-checkers contemporâneos como PolitiFact e FactCheck.org das práticas 

jornalísticas tradicionais são seu foco em determinar e chamar atenção para a precisão de uma 

afirmação ao invés de eliminar erros e falsidades na escrita da reportagem” (p. 2).  

Esse tipo de prática teve larga expansão com a expansão da Internet, dando origem ao 

surgimento de vários grupos. Nos Estados Unidos, há mais de uma década agências se dedicam a 

esse processo: Factcheck.org (existente desde 2003), PolitiFact.com (iniciado em 2007), entre 

outros. Além disso, há jornais que possuem equipe própria de checkers e mantêm iniciativas afins.  

Em setembro de 2016, 35 plataformas de fact checking de vários países (dentre as quais três 

das quatro escolhidas como objeto empírico desse estudo) firmaram um código internacional de 

condutas e princípios, que deve reger as atividades praticadas por esses entes. Há cinco 

compromissos principais assumidos: fazer checagem justas e apartidárias, transparências das fontes, 
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condutas e princípios, que deve reger as atividades praticadas por esses entes. Há cinco 

compromissos principais assumidos: fazer checagem justas e apartidárias, transparências das fontes, 

ser transparente quanto ao financiamento e organização, quanto à metodologia de trabalho e adotar 

postura aberta quanto às correções realizadas. Esses agentes se uniram na International Fact-

Checking Network (IFCN), grupo que vem consolidando as práticas dessa natureza e contribuindo 

para sua divulgação mais ampla entre a população.  

Os exemplos se espalharam por todos os continentes e vêm alcançando diferentes graus de 

sucesso e repercussão perante a opinião pública. Na Argentina, o site Chequeado foi pioneiro e 

consegue destaque com várias postagens. Na Espanha, há um programa de televisão denominado El 

Objetivo que apresenta as checagens em vídeo e alcança grande números de espectadores nos 

domingos à noite no canal LaSexta. Jornais tradicionais como o Le Monde, na França, criaram 

grupos específicos para se dedicar a essa prática (no caso francês, Les Décodeurs) e na Itália, a 

agência Pagella Politica abusa do bom-humor para conferir a veracidades das declarações.  

No caso específico dos grupos de fact checking, a maioria das pesquisas na literatura 

internacional se dedica a perceber a influência desses grupos nas opiniões dos cidadãos. Garret, 

Nisbert e Lynch (2013) descobriram que os participantes expostos ao conteúdo da checagem 

tenderam a rejeitar a afirmação falsa que havia sido previamente apresentada. No entanto, as 

informações contextuais incluídas nas mensagens de fact checking, comumente para 

aprofundamento da discussão, como fotos, reduziram o impacto da correção para o público. A 

sugestão dos autores, assim, era evitar citar na checagem de fatos informação que remeta a 

estereótipos ou generalizações.  

Pesquisas que buscavam perceber qual estilo de apresentação era mais influente na 

população (se um texto sozinho ou a inclusão de medidores gráficos ou escalas de níveis verdades) 

encontraram resultados que mostravam que, em situações políticas, era indiferente o uso de recursos 

gráficos. O que impactava para que a checagem fosse considerada era o partido ao qual o cidadão se 

identificava: quando o cidadão e o indivíduo que proferiu a frase checada eram da mesma 

agremiação, a correção dos fact checkers era levada em conta, o que não ocorria na ausência dessa 

correspondência (AMAZEEN et al, 2015).  

Em suma, essa vertente de pesquisa tem consolidado a posição de que os fact-checkers 

influenciam a opinião dos que a acompanham, sendo mais influente em cidadãos mais sofisticados e 

com baixa tolerância a campanhas com tom negativo. Há inclusive conclusões de que os textos de 

fact checking que mostram que as afirmações são falsas possuem maior influência do que aqueles 

que comprovam a veracidade da declaração (FRIDKIN, KENNEY, WINTERSIECK, 2015).  

Há poucos registros de investigações voltadas a aferir a reação dos políticos às postagens de 

fact checking. Nyhan e Reifler (2013) avaliaram candidatos a vagas no Legislativo estadual dos 

EUA em 2012 e concluíram que os postulantes que foram avisados de que suas declarações estavam 
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identificava: quando o cidadão e o indivíduo que proferiu a frase checada eram da mesma 

agremiação, a correção dos fact checkers era levada em conta, o que não ocorria na ausência dessa 

correspondência (AMAZEEN et al, 2015).  

Em suma, essa vertente de pesquisa tem consolidado a posição de que os fact-checkers 

influenciam a opinião dos que a acompanham, sendo mais influente em cidadãos mais sofisticados e 

com baixa tolerância a campanhas com tom negativo. Há inclusive conclusões de que os textos de 

fact checking que mostram que as afirmações são falsas possuem maior influência do que aqueles 

que comprovam a veracidade da declaração (FRIDKIN, KENNEY, WINTERSIECK, 2015).  

Há poucos registros de investigações voltadas a aferir a reação dos políticos às postagens de 

fact checking. Nyhan e Reifler (2013) avaliaram candidatos a vagas no Legislativo estadual dos 

EUA em 2012 e concluíram que os postulantes que foram avisados de que suas declarações estavam 

sujeitas a esses procedimentos foram menos propensos a receber os selos de falso ou equivalentes 

pelo PolitiFact.  

Os artigos mais recentes publicados nos periódicos internacionais já trazem avaliações mais 

concretas sobre a atuação dos checadores no ambiente midiático. Vargo, Guo e Amazeen (2017) 

apontaram que os sites de fact-checking apresentaram autonomia em relação à agenda dos grandes 

veículos quanto aos assuntos que tratariam, mas não conseguiram pautar a mídia tradicional e 

tiveram baixa influência na disseminação de seus conteúdos.  

Young et al (2017) preferiram investigar se o tom (bem-humorado ou não) ou o formato 

(texto ou vídeo)  eram fatores relevantes para o interesse do público no fact-checking e sua 

percepção das correções apresentadas. As conclusões mostraram que o formato escolhido foi o fator 

mais determinante, pois os vídeos aumentaram a atenção da audiência e diminuíram os mal-

entendidos.  

Ainda que a atuação dos fact checkers possa recair sobre a veracidade de qualquer elemento 

da realidade, o foco dos atores dessa pesquisados recai sobre processos políticos: tanto ao longo dos 

processos eleitorais, com foco nos candidatos, como ao longo de situações relevantes no cotidiano 

político nacional.  

3. EXPERIÊNCIAS DE FACT-CHECKING NO BRASIL

Dentre os exemplos nacionais, quatro foram escolhidos para essa análise exploratória. A 

agência Aos Fatos começou as atividades em julho de 2015 composta por quatro profissionais com 

experiência profissional prévia como jornalistas e programadores. O financiamento da Aos Fatos 

provém de campanhas de crowdfunding realizadas entre o público geral.  

A Agência Lupa foi criada pela jornalista Cristina Tardáguila, que havia comandado uma 

experiência de checagem de fatos no jornal O Globo durante as eleições de 2014, chamada “Preto 

no Branco”. O principal investidor atual do trabalho é a Editora Alvinegra, que publica no Brasil a 

revista Piauí. As checagens da Lupa, além de serem publicadas no seu site, são divulgadas 

semanalmente em uma coluna da versão impressa da Folha de S. Paulo, bem como em participação 

durante a programação da rádio CBN.  

O projeto Truco está ligado à Agência Pública, tendo sido criado em agosto de 2014, com o 

fim de avaliar as campanhas no HGPE dos candidatos à Presidência da República. O projeto 

continuou no ano seguinte, com foco na atuação dos congressistas, e nas eleições municipais de 

2016. Foi em fevereiro de 2017, no entanto, que o Truco expandiu sua atuação para selecionar 

declarações de origens diversas, o que gerou uma produção mais consistente.  
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fim de avaliar as campanhas no HGPE dos candidatos à Presidência da República. O projeto 

continuou no ano seguinte, com foco na atuação dos congressistas, e nas eleições municipais de 

2016. Foi em fevereiro de 2017, no entanto, que o Truco expandiu sua atuação para selecionar 

declarações de origens diversas, o que gerou uma produção mais consistente.  

O UOL Confere, vinculado ao portal online que compõe o nome, foi lançado em dezembro 

de 2016, com o intuito de: “esclarecer em detalhes anúncios de medidas governamentais, discursos 

de autoridades e informações relevantes que apresentem interpretações diversas ou casos em que 

haja dúvidas sobre a veracidade de determinados fatos3”.

Os grupos nacionais, assim como quase todas as iniciativas desse estilo pelo mundo, criaram 

selos com os quais apontam o conteúdo das declarações dadas pelos indivíduos sobre o qual se 

debruça a checagem. Aos Fatos, por exemplo, utiliza os termos verdadeiro, impreciso, exagerado, 

falso ou insustentável para atribuir às declarações que checa. Já o UOL adota incompleto, há 

controvérsias, correto, exagerado ou falso para classificar as checagens. 

O projeto Truco adotava cartas, com tiradas bem-humoradas, tais como “Tá certo, mas 

peraí?”, “Não é bem assim” e “Blefe”. Para melhor compreensão, no entanto, desde 2017 houve a 

padronização para os seguintes rótulos: verdadeiro, sem contexto, contraditório, exagerado, 

distorcido, discutível, falso e impossível provar. A Agência Lupa, por sua vez, prefere utilizar as 

expressões “verdadeiro”, “verdadeiro, mas”, “ainda é cedo pra dizer”, “exagerado”, “contraditório”, 

“insustentável” e “falso”. 

Esse panorama dos rótulos utilizados demonstra que há muitas similaridades entre as 

propostas dos sites, o que confirma que todos podem ser encaixados na categoria de site dedicado 

ao fact-checking.  

4. ANÁLISE DOS DADOS

Os dados para a presente análise foram coletados a partir dos websites de cada iniciativa, 

considerando o período temporal entre janeiro e abril de 2017. A intenção é que a pequena amostra 

possa balizar o aprimoramento das categorias a serem estudadas.  

Com esse intuito, a análise de conteúdo é uma escolha metodológica que permite lidar com 

um conjunto grande de dados, bem como oferece procedimentos maduros e consolidados para a 

realização da pesquisa (BAUER,2004). É na análise de grande número de posts e textos dos fact 

checkers que será possível agrupar um número considerável de textos em variáveis aptas a mostrar 

os padrões do objeto de pesquisa (CERVI, MASSUCHIN, 2012).  

Foram descartados posts sem relação com aspectos políticos, como o seguinte, presente no 

UOLConfere, “Compartilhar correntes no Whatsapp não transfere dinheiro a quem precise” (ainda 

que, vale registrar, eles eram esparsa minoria no sites pesquisados). 
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3 Essa informação consta do último parágrafo de todos os textos do UOL Confere analisados nesse artigo. 
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esse artigo, divididos da seguinte forma entre os sites: 43 da Agência Lupa, 27 do Truco, 18 da 

Agência Aos Fatos e 7 do UOL Confere. Foram registrados os títulos, a data de publicação e três 

características principais de cada unidade: o tema abordado, o objeto da checagem e a proveniência 

das informações utilizadas pelo checador. 

Quanto ao tema, era possível que o artigo fosse classificado nas seguintes categorias: 1 – 

economia; 2 – saúde; 3 – reforma da previdência; 4 – segurança pública; 5 – administração pública; 

6 – Lava Jato. 

No âmbito do item checado, os textos podiam ser inseridos nas seguintes categorias: 1 – 

manifestação do Executivo federal; 2 – manifestação de parlamentar ou projeto de lei; 3 – 

declaração de membro da sociedade civil; 4 – manifestação de Executivo (outras esferas); 5 – 

notícia falsa; 6 – declaração de membro do Judiciário; 7 - candidato. 

Por fim, quanto à fonte das informações, houve a classificação da seguinte maneira: 1 – 

portais da transparência; 2 – documentos obtidos mediante LAI; 3 – estudos publicados pelo Poder 

Público;4 – contato via assessoria de imprensa; 5 – estudos de órgãos independentes ou 

supranacionais; 6 – entrevista com especialistas. Em todas as categorias, também era possível a 

classificação do texto como „outros‟, quando não se encaixasse em nenhuma das previsões.   

A partir dessa análise, será apresentada uma análise geral de cada categoria considerando a 

totalidade dos sites, para então se proceder a uma individualização de cada iniciativa brasileira 

estudada. 

O primeiro gráfico corresponde ao primeiro aspecto que se buscou observar nos textos de 

checagem de fatos: o tema principal do post. Cada coluna corresponde aos temas principais 

encontrados, conforme é possível ver abaixo.  

Gráfico 1 – Tema Abordado 
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O tema que mais se destaca é a administração pública (até mesmo por ser o mais geral 

dentre os tópicos). São textos que se dedicavam a conferir aspectos mais gerais da administração, 

especialmente o início dos governos municipais. Os 100 primeiros dias da administração de João 

Doria no comando da prefeitura de São Paulo, por exemplo, foram abordados pelas Agência Lupa e 

Aos Fatos.  

Em segundo lugar, encontramos os textos sobre segurança pública. É o caso do texto 

“Secretário erra ao dizer que SP tem melhores indicadores criminais do país”, veiculado pelo 

projeto Truco/Agência Pública, no qual as declarações do membro do secretariado paulista foram 

postas em cheque.  

Houve um empate entre as postagens dedicadas à economia e à reforma da previdência. 

Além disso, a categoria residual “outros” também teve 14 aparições. Aqui foram inseridas os textos 

cujo tema só apareceu uma única vez, não sendo recorrente na cobertura do fact-checking. Temos 

como exemplos a questão do impeachment, que foi retomada um ano depois da votação na Câmara 

pela Agência Lupa, ou o apoio de entidades à nomeação ao STF do ministro Alexandre de Moraes 

(tema de um texto do Truco).  

As menções à Operação Lava-Jato foram poucas, aparecendo em apenas 3 textos dos quase 

cem que foram verificados. Como em “Moraes só será revisor da Lava Jato em casos do plenário”, 

na qual a atuação do recém-empossado ministro no STF foi conferida pelo projeto Truco.  

Considerando os personagens que foram alvo da atuação do fact-checking, foi possível 

elaborar o gráfico abaixo. É preciso registrar que o número total de personagens não coincide com o 

número de notícias, pois uma notícia poderia se debruçar sobre mais de um alvo.   
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Gráfico 2 – Alvo da Checagem 

Fonte: o autor (2017) 

O Executivo federal, em especial o presidente da República e seus ministros mais próximos, 

foram o alvo predileto da maioria dos textos (25). Em seguida, estiveram os membros do Poder 

Executivo das esferas municipal e estadual (a recorrência aqui foi de prefeitos e secretários 

estaduais de segurança pública).  

As notícias falsas foram o terceiro alvo mais constante dos checadores nesse período 

analisado, seguido pelos textos centrados em congressistas e em juízes, que estão empatadas na 

quarta posição. As 11 menções ao Judiciário correspondem, em sua maiora, ao processo de sabatina 

do ministro Alexandre de Moraes.  

Por fim, houve apenas cinco textos dedicados a conferir a veracidade das declarações de 

membros da sociedade civil e apenas três que tiveram alvo pessoas que já se declaram candidato nas 

eleições de 2018 (no caso, Lula e Ciro Gomes). A pequena fração dessa quantidade se deve ao fato 

de que 2017 não é ano eleitoral, pois tal resultado deve ser diferente se a pesquisa se concentrasse 

em um segundo semestre de ano par.  

O gráfico 3 aponta quais as fontes declaradas pelos checadores como recurso utilizados para 

fazer a checagem das afirmações. Mais uma vez, é preciso esclarecer que não há correspondência 

entre o número de textos e os números do gráfico, pois era possível mais de uma fonte por 

postagem.  

Gráfico 3 – Proveniência das Informações 

25 

11 

5 

22 
19 

11 

3 

0

5

10

15

20

25

30

761



Gráfico 2 – Alvo da Checagem 

Fonte: o autor (2017) 

O Executivo federal, em especial o presidente da República e seus ministros mais próximos, 

foram o alvo predileto da maioria dos textos (25). Em seguida, estiveram os membros do Poder 

Executivo das esferas municipal e estadual (a recorrência aqui foi de prefeitos e secretários 

estaduais de segurança pública).  

As notícias falsas foram o terceiro alvo mais constante dos checadores nesse período 

analisado, seguido pelos textos centrados em congressistas e em juízes, que estão empatadas na 

quarta posição. As 11 menções ao Judiciário correspondem, em sua maiora, ao processo de sabatina 

do ministro Alexandre de Moraes.  

Por fim, houve apenas cinco textos dedicados a conferir a veracidade das declarações de 

membros da sociedade civil e apenas três que tiveram alvo pessoas que já se declaram candidato nas 

eleições de 2018 (no caso, Lula e Ciro Gomes). A pequena fração dessa quantidade se deve ao fato 

de que 2017 não é ano eleitoral, pois tal resultado deve ser diferente se a pesquisa se concentrasse 

em um segundo semestre de ano par.  

O gráfico 3 aponta quais as fontes declaradas pelos checadores como recurso utilizados para 

fazer a checagem das afirmações. Mais uma vez, é preciso esclarecer que não há correspondência 

entre o número de textos e os números do gráfico, pois era possível mais de uma fonte por 

postagem.  

Gráfico 3 – Proveniência das Informações 

25 

11 

5 

22 
19 

11 

3 

0

5

10

15

20

25

30

Fonte: o autor (2017) 

A maioria absoluta dos textos fez a conferência das declarações a partir de portais da 

transparência ou sites similares mantidos por diversos membros do Poder Público. Esse tipo de 

fonte exige uma participação ativa do jornalista-checador, que precisa buscar em um universo 

amplo de informações (nem sempre de fácil inteligibilidade) os dados exatos para confirmar ou 

negar as declarações proferidas.  

Em seguida, vieram os estudos publicados pelo Poder Público, como levantamentos 

divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) e que eram constantemente referidos como suporte para a 

checagem. Os contatos via assessoria de imprensa para conseguir dados públicos também foi 

bastante utilizado, bem como a utilização de informações que constava de relatórios produzidos por 

entidades sem vinculação com o governo ou trasnacionais.  

As entrevistas com especialistas das áreas checadas (usualmente figuras do Direito ou da 

Economia) estiveram apenas em sete textos, enquanto outros seis textos apresentaram outras fontes 

(como a utilização de informações obtidas por outro checador ou o acesso a redes sociais). Não 

houve nenhum texto analisado que utilizou informação proveniente de pedido formal via Lei de 

Acesso à Informação, uma forma de obtenção de dados públicos que se esperava ter sido utilizada 

pelos checadores.  

Um olhar para cada um dos sites em específico traz informações mais detalhadas sobre essa 

forma de iniciativa. A maior quantidade de textos estava na Agência Lupa, que nos quatro meses 

analisados publicou 43 textos diferentes (45% do corpus).  

Os textos repetiram as mesmas tendências apontadas para o conjunto do fact-checking. 
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60 Houve uma constante abordagem da administração pública, como os passos envolvidos na 

transposição do rio São Francisco ou os gastos decorrentes das limpezas dos grafites em São Paulo.  

A opção por buscar dados nos portais de transparência também foi mais recorrente nas 

postagens da Lupa, assim como no conjunto. Dados escondidos em publicações dos diários oficiais 

serviram para embasar as matérias desse veículo. Um exemplo é o texto Rio Ônibus divulga dados 

truncados para justificar aumento da passagem, veiculado em 18/01/2017.   

No que diz respeito ao alvo das checagens, a Lupa se diferenciou da maioria ao optar por 

textos voltados para autoridades locais, como prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro e 

governadores do Espírito Santo e Rio de Janeiro (como nos textos “Solange de Almeida é 

exonerada por condenação que Pezão desconhecia” e Hartung sobre a PM-ES: „Argumento de 7 

anos sem aumento não fica de pé‟. Será?).  

Os textos do projeto Truco tiveram como tema predominante a reforma da previdência. O 

assunto que dominou boa parte do debate público nos primeiros meses de 2017 foi tema de 9 dos 27 

textos analisados. Assim, postagens como “Como homens e mulheres se aposentam em outros 

países?”, “Reforma da Previdência: sobra dinheiro na seguridade social?” e “Senadora exagera 

número de aposentados que recebem salário mínimo” representam a atuação mais recorrente dessa 

agência nesse período.  

Um alvo prioritário desse projeto da Agência Pública nesse período foi o ministro do STF 

Alexandre de Moraes, que teve oito textos dedicados a ele, todos publicados no dia 21/02/2017, por 

ocasião de sua sabatina pelos senadores. Além dele, os outros personagens principais foram os 

componentes do Executivo federal, como o presidente Michel Temer, os ministros da Fazenda, 

Defesa e Secretaria Geral da Presidência.  

Quanto à proveniência das informações utilizadas para elaborar a checagem também 

predominou os sites mantidos pela administração, que foram utilizados pelo projeto Truco para 

conseguir atribuir os rótulos às afirmações checadas.  

A iniciativa do UOL teve apenas sete textos ao longo desse período, sem que houvesse uma 

grande ênfase de tema ou assunto tratado.  Das seis categorias planejadas quanto ao tema, seis 

temas apareceram nos textos. A maior recorrência foi na economia, com apenas dois textos: ambos 

se debruçavam sobre dados divulgados pelo governo federal com o intuito de comprovar melhorias 

na economia das contas públicas e do país em geral.  

As outras abordagens passavam por reforma da previdência (“Governo omite e usa dados 

controversos em campanha da Previdência”), segurança pública (“Gestão privada de presídio não 

tira responsabilidade do governo do AM”) e a administração pública em geral (Crivella descumpre 

metade de suas primeiras metas na prefeitura).  
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Houve uma constante abordagem da administração pública, como os passos envolvidos na 

transposição do rio São Francisco ou os gastos decorrentes das limpezas dos grafites em São Paulo.  

A opção por buscar dados nos portais de transparência também foi mais recorrente nas 

postagens da Lupa, assim como no conjunto. Dados escondidos em publicações dos diários oficiais 

serviram para embasar as matérias desse veículo. Um exemplo é o texto Rio Ônibus divulga dados 
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conseguir atribuir os rótulos às afirmações checadas.  

A iniciativa do UOL teve apenas sete textos ao longo desse período, sem que houvesse uma 

grande ênfase de tema ou assunto tratado.  Das seis categorias planejadas quanto ao tema, seis 

temas apareceram nos textos. A maior recorrência foi na economia, com apenas dois textos: ambos 

se debruçavam sobre dados divulgados pelo governo federal com o intuito de comprovar melhorias 

na economia das contas públicas e do país em geral.  

As outras abordagens passavam por reforma da previdência (“Governo omite e usa dados 

controversos em campanha da Previdência”), segurança pública (“Gestão privada de presídio não 

tira responsabilidade do governo do AM”) e a administração pública em geral (Crivella descumpre 

metade de suas primeiras metas na prefeitura).  

Quando se observa qual foi o item checado pelo texto, a maioria dos artigos se focou sobre 

manifestações do Executivo federal. Nesse quesito, duas checagens recaíram em peças publicitárias 

bancadas pelo governo Temer para divulgar avanços econômicos e defender as medidas contidas na 

reforma da previdência.  

Dois textos se debruçaram em manifestações de governantes locais, que no caso envolviam 

o governo do Amazonas (em razão da revolta no sistema prisional que alcançou repercussão

internacional em janeiro de 2017) e a recém-inicada gestão na prefeitura do Rio de Janeiro de 

Marcelo Crivella. 

As outras categorias que tiveram apenas uma ocorrência no texto foram a checagem de 

membros do Poder Judiciário (o recém-empossado ministro do STF Alexandre de Moraes) e a 

discussão sobre uma notícia falsa que circulava pela Internet e atribuía à ex-primeira dama Marisa 

Letícia um cargo no Congresso Nacional.  

No que diz respeito à proveniência das informações, foram encontradas duas principais 

fontes declaradas pelos jornalistas para embasar a checagem: o contato via assessoria de imprensa e 

estudos realizados pelo poder público.  

A matéria que abordava os feitos de Crivella após 100 dias da gestão municipal solicitou 

dados à assessoria da prefeitura, para a partir dessas informações conferir quais medidas anunciadas 

nos decretos da primeira semana de governo haviam sido implementadas.  

Já a utilização de dados provenientes de estudos produzidos por órgãos da esfera pública foi 

a única fonte na matéria que discutia a distorção dos dados econômicos pelo governo federal. Os 

dados provenientes da Receita Federal e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

por exemplo, foram utilizados para a conferência dos números divulgados na peça publicitária.  

A utilização de especialistas na área em comento foi a base da matéria que tratou da reforma 

da previdência. As falas de economistas foram utilizadas para contextualizar as declarações 

constantes da propaganda governamental, o que permitiu que o site classificasse as frases em 

incompleto, correto e há controvérsias.  

Na análise dos textos veiculado pelo site Aos Fatos, é possível perceber que houve uma 

divisão entre os temas. Com cinco ocorrências, o mais frequente nas matérias foi a administração 

pública. As checagens sobre o início dos governos Doria em São Paulo e Crivella no Rio de Janeiro, 

bem como a avaliação do governo Temer descrita na sua mensagem ao Congresso, são exemplos 

desse item.  

Quanto ao item que seria objeto da checagem, o predomínio no site Aos Fatos foi por 

manifestação do governo federal (8 dos 18 textos analisados se encaixaram nessa categoria). Às 

constantes declarações sobre a reforma da previdência, somaram-se pronunciamentos sobre a 
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da previdência. As falas de economistas foram utilizadas para contextualizar as declarações 

constantes da propaganda governamental, o que permitiu que o site classificasse as frases em 

incompleto, correto e há controvérsias.  

Na análise dos textos veiculado pelo site Aos Fatos, é possível perceber que houve uma 

divisão entre os temas. Com cinco ocorrências, o mais frequente nas matérias foi a administração 

pública. As checagens sobre o início dos governos Doria em São Paulo e Crivella no Rio de Janeiro, 

bem como a avaliação do governo Temer descrita na sua mensagem ao Congresso, são exemplos 

desse item.  

Quanto ao item que seria objeto da checagem, o predomínio no site Aos Fatos foi por 

manifestação do governo federal (8 dos 18 textos analisados se encaixaram nessa categoria). Às 

constantes declarações sobre a reforma da previdência, somaram-se pronunciamentos sobre a 

condição econômica no país e farmácias populares. 

Houve três textos que se voltaram a declarações de cidadãos, que não ocupam cargos 

públicos, o que foi um diferencial do Aos Fatos. Uma se concentrou em declaração de Luciano 

Huck, apresentador da Globo que deu entrevistas sobre o momento de sua geração assumir cargos 

públicos. As outras duas seguiam um padrão: checavam informações fornecidas por participantes de 

debates políticos relevantes: as alterações na legislação sobre a terceirização de empregados e 

reformas da Previdência.     

Houve poucas aparições de outros Poderes. Duas menções a parlamentares, presentes nos 

textos do Aos Fatos, decorreram das eleições para a presidência da Câmara e Senado, ocorridas na 

primeira semana de fevereiro. A outra matéria que envolvia o Legislativo abordava o projeto de lei 

que pretendia criminalizar falsas denúncias de estupro.  

A ênfase para o Judiciário veio por ocorrência da sabatina do então candidato Alexandre de 

Moraes, que havia sido indicado a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como 

Moraes foi secretário de segurança pública do estado de São Paulo e ministro da Justiça no governo 

Temer, havia dados das suas passagens pelo poder público para embasar ou refutar suas afirmações.  

No que diz respeito à proveniência das informações, o Aos Fatos se destacou por utilizar 

dados coletados de portais da transparência ou iniciativas similares de fornecimento ativo de 

informação pela administração pública (8 dos 18 textos se basearam nessa fonte). A redução na rede 

de farmácias populares, por exemplo, foi confirmada pelos Aos Fatos a partir de dados disponíveis 

no Portal de Dados Abertos mantido pelo governo federal.  

Houve uma utilização relevante dos estudos publicados pelo poder público, que constaram 

de sete dos textos analisados. A título de exemplo, foram dados desse órgãos que embasaram o 

texto Temer erra ao afirmar que homens e mulheres são 'igualmente empregados'.  

Outras possíveis fontes de sustentação das checagens apareceram em poucos textos, como a 

solicitação de informações via assessoria de imprensa (uma ocorrência) e os estudos formulados por 

entidades independentes (aparição em três textos).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coleta de informações aqui apresentada é apenas um exame prévio dos sites de fact-

checking, os quais a pesquisa de doutorado recém-iniciada pretende investigar com mais afinco. A 

intenção, portanto, era apenas apresentar um panorama inicial do cenário brasileiro de fact-

checking.  
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A coleta de informações aqui apresentada é apenas um exame prévio dos sites de fact-

checking, os quais a pesquisa de doutorado recém-iniciada pretende investigar com mais afinco. A 

intenção, portanto, era apenas apresentar um panorama inicial do cenário brasileiro de fact-

checking.  

Os resultados iniciais já apontam alguns padrões recorrentes nesses textos. O foco no 

Executivo federal foi destaque em muitos dos sites de fact-checking. A ampla repercussão dos atos 

do governo (que assumiu depois de um tumultuado processo de impeachment), bem como o alcance 

nacional dos produtos, são fatores que devem ter motivado essa escolha. Seria interessante, no 

entanto, comparar se a ênfase adotada também é compartilhada pelo jornalismo político tradicional, 

cujos estudos já são mais consolidados. 

O que esteve completamente ausente foi o uso de informações obtidas por meio de pedidos 

fundamentados pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Tal instrumento vem sendo 

apontado pela literatura como elemento importante para a transparência pública e sua utilização 

pelos sites de fact-checking merece uma exploração mais aprofundada. 

As informações já obtidas apontam para alguns caminhos que ainda precisam ser melhor 

explorados para compreender essa forma específica de jornalismo. O corpus adotado aqui, ainda 

que não possibilite grande generalizações ou inferências, já permite conhecer o objeto empírico e 

fundamentar melhor os passos necessários para o prosseguimento da investigação pretendida. 
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OS QUADROS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, UM ESTADO DA ARTE1 

 
Gabriela Petrucci2 

 
RESUMO 
  
Tendo em vista o objetivo de examinar o enquadramento midiático do Caso Eliza Samúdio, exemplo 
emblemático de feminicídio com grande repercussão, propomos um levantamento de estado da arte. 
A partir de uma breve revisão teórica do framing, incluindo as limitações e dificuldades em sua 
aplicação, selecionamos pesquisas que utilizam este conceito para análises sobre como a violência 
contra mulher tem aparecido em jornais brasileiros e estrangeiros nos últimos 25 anos. Foram 
realizadas pesquisas em bases de dados, em português e inglês, em busca de artigos que 
correlacionassem estudo do enquadramento noticioso e violência contra mulher; em nenhum dos três 
estudos brasileiros encontrados se faz referência direta ao framing. A análise permite-nos concluir 
pela imperiosidade de se seguir reafirmando o tema como uma questão sobretudo política, que não 
pode ficar restrita à esfera privada, no que a mídia tem papel fundamental, como elemento da 
construção social da realidade. Foi possível ainda verificar a existência de um espaço para 
investigações do tipo considerando a noção de construção social da realidade. Nesse sentido, é 
indispensável a utilização do framing e, para tanto, é necessário refletir sobre a melhor técnica a ser 
utilizada nesses casos. 
Palavras-chave: Enquadramento; Violência contra a mulher; Estado da Arte. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 A fim de analisar a cobertura jornalística do Caso Eliza Samúdio3, a pesquisa ampla da qual 

este artigo faz parte contará com o enquadramento (ou framing) como uma de suas bases teóricas. 

Partimos do pressuposto de que o jornalismo é um dos atores envolvidos na construção social da 

realidade, de forma que se configura também como um importante ator no combate à violência contra 

a mulher. 

 Percorrendo o histórico dos estudos sobre media effects, Gutmann (2006) situa as pesquisas 

surgidas nos anos 1980 como as primeiras a considerarem o âmbito sócio-cultural na produção de 

sentido do público a respeito das mensagens propagadas pela mídia. Dentro dessa perspectiva, aponta-

se Scheufele como um dos autores que entendem o framing como uma parte operacional do 

newsmaking, trabalhando diretamente na construção social da realidade, de modo que os efeitos 

midiáticos são tidos como cumulativos e de longo prazo, interagindo com a bagagem cognitiva da 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Mestranda em Comunicação Social, na linha de Comunicação, Política e Atores Coletivos da Universidade 
Federal do Paraná. Pesquisa desenvolvida com fomento CAPES. gabrielapetruccis@gmail.com. 
3  Em 4 de junho de 2010, Eliza Samúdio, de 25 anos, faz o último contato com a família antes de ir ao encontro 
de Bruno Fernandes, então goleiro do Flamengo. A jovem movia uma ação judicial para que o atleta reconhecesse a 
paternidade de seu filho e pagasse pensão. No final do mês, Eliza é dada como morta e, juntamente de um grupo de 
amigos envolvidos, o goleiro se torna a principal suspeita do crime.  
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audiência. 

 Observa-se, contudo, uma dificuldade presente nos estudos sobre enquadramento:  
Apesar de o termo ter atingido um nível de popularidade, ainda permanece uma certa 
indefinição conceitual e uma falta de sistematização metodológica entre os estudos sobre o 
tema. Vêm daí então as principais críticas a essa corrente de estudos. E essas críticas são bem 
fundamentadas. A impressão que temos quando se faz um apanhado das publicações sobre o 
tema é de que o conceito é utilizado de maneiras muito díspares (mesmo quando remetendo 
a uma mesma tradição teórica) e que, metodologicamente, os resultados das pesquisas 
poderiam ser diferentes caso outros pesquisadores as tivessem conduzido. Ou seja, há uma 
tamanha falta de sistematização que as tentativas de aplicação empírica parecem cair em um 
subjetivismo extremado. (VIMIEIRO E DANTAS, 2009, p.2) 

  A partir dessas considerações, faz-se necessário ter em conta a existência de dois eixos centrais 

nas pesquisas de enquadramento: há aquelas que voltam suas análises para o enquadramento do 

público, sendo chamadas de individual frames ou audience frames; e as que tratam especificamente 

do enquadramento da mídia, no sentido do ângulo da abordagem que se dá aos fatos. 

  Gutmann (2006) entende os estudos de framing como um desdobramento eficaz para a 

comunicação política devido à sua capacidade de articular as discussões de assuntos agendados na 

esfera pública. Nesse sentido, a autora retoma Entman, apontando o enquadramento como um 

caminho para compreender o “poder” dos textos midiáticos.  

 A partir dessas definições, entendemos que o jornalismo deve assumir responsabilidade na 

tarefa de agendar discussões acerca da violência contra a mulher, visto que uma das maiores 

dificuldades dos movimentos feministas é conseguir que essa problemática transcenda a vida privada 

e seja seriamente discutida na esfera pública, como uma questão política. 
A crítica feminista permite observar que a suspensão das relações de poder na esfera privada, 
como tópico e problema de primeira ordem para as abordagens no âmbito da teoria política, 
faz mais do que deixar na sombra as experiências de parte dos indivíduos ou parte da vida de 
todos eles. O entendimento do que se passa na esfera pública é deficiente, nesse caso, porque 
ficam suspensas e mal compreendidas as conexões entre as posições e as relações de poder 
na vida doméstica, no mundo do trabalho e na esfera dos debates e da produção das decisões 
políticas. Em outras palavras, a análise crítica das relações de poder nas esferas 
convencionalmente entendidas como não públicas ou não políticas é necessária para se 
compreenderem as consequências políticas dos arranjos privados. Por outro lado, sem essas 
conexões fica difícil entender de que maneira relações tidas como voluntárias e espontâneas, 
mas que respaldam padrões de autoridade e produzem subordinação, têm impacto ao mesmo 
tempo para o exercício da autonomia por cada indivíduo -- em ambas as esferas -- e para a 
construção da democracia. (BIROLI, 2014, p. 33) (Grifos da autora) 

 Sendo assim, optamos, neste momento, pela elaboração de um estado da arte de pesquisas em 

comunicação que utilizam o enquadramento para a análise da cobertura jornalística sobre casos de 

violência contra a mulher. Objetiva-se entrar em contato com a situação da pesquisa concernente, 

colocando-nos em diálogo com demais autoras e autores que se debruçam sobre o tema. Dessa forma, 

também esperamos compreender como a mídia tem enquadrado a violência contra a mulher nos 

últimos 25 anos. 
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2. UMA BREVE REVISÃO TEÓRICA SOBRE ENQUADRAMENTO 

De acordo com Mendonça e Simões (2012), o conceito de enquadramento foi elaborado por 

Gregory Bateson a fim de sistematizar como se dá a comunicação entre terapeuta e paciente na 

psicoterapia. Para desenvolver esse estudo, o pesquisador se pôs a observar animais como macacos e 

lontras, esperando assim compreender o processo comunicativo, identificando nele os níveis 

denotativos, metalinguísticos e metacomunicativos. A princípio, concluiu-se que o enquadre dizia 

respeito a mensagens de significados compartilhados, que proporcionam a compreensão de uma 

situação a partir de elementos implícitos, explícitos e da própria relação entre falantes, que 

estabelecem a interação. 

 Posteriormente, Erving Goffman se apropria do conceito de Bateson para aplicá-lo na 

sociologia de modo a favorecer a compreensão de como os sujeitos organizam suas experiências no 

mundo. O autor considera que, na definição de situações, é normal que muitas coisas diferentes 

aconteçam simultaneamente -- a essa percepção, dá-se o nome de sobreposição de quadros.  

Por conta disso, neste momento, os estudos de framing ganham uma dimensão subjetiva, pois 

a primeira apreensão feita, conforme Goffman, diz respeito à cultura, no sentido de que os sujeitos 

compartilham de seus significados social e contextualmente.  
[...] Em Goffman, os frames não são estratégias simplesmente construídas por atores sociais 
para influenciar seus interlocutores. Trata-se de uma estrutura de sentido processualmente 
delineada por meio do encontro de sujeitos em uma situação. Para o sociólogo, os atores não 
são completamente livres e independentes no engajamento interacional. Eles são 
configurados pela situação, que os precede embora eles atuem sobre ela. (MENDONÇA  E 
SIMÕES, 2012, p. 190) 

 Didaticamente, Mendonça e Simões (2012) elencam três categorias para oferecer um 

panorama de como o conceito de enquadramento vem sendo utilizado nas pesquisas em comunicação: 

análise da situação interativa, análise de conteúdo discursivo e análise de efeito estratégico. 

 Primeiramente, partindo da abordagem de Goffman, cita-se Cefaï, que fala do enquadramento 

como uma maneira de pensar a ação coletiva no contexto de micromobilizações. Aqui também é 

introduzido o conceito de acontecimento, embora tenha-se optado por não exaurir o assunto. No 

mesmo caminho, o trabalho da brasileira Vera França é citado, destacando-se a análise feita sobre a 

repercussão do sequestro de Eloá Pimentel pelo ex-namorado Lindenberg, em 2008. 

 A pesquisa de França conversa propriamente com a proposta deste trabalho, pois 
[...] Revela que o sequestro foi, a princípio, inscrito em um quadro mais amplo de violência 
urbana no Brasil, ao lado de outros casos que envolvem dramas individuais. A mídia não 
noticiou o crime a partir do quadro de violência de gênero, que exporia um contexto 
patriarcal, fortemente assentados em valores machistas. (MENDONÇA E SIMÕES, 2012, p. 
192) 

Na análise de conteúdo discursivo, os autores situam teóricos como Robert Entman, Todd 
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Gitlin, Rousiley Maia e William A. Gamson. O ponto comum dos estudos desenvolvidos nessa linha 

é a investigação de conteúdos discursivos que produzem sentido a partir do modo que enquadram a 

realidade; nesta abordagem, pressupõe-se que os quadros criados pela mídia induzem o público a 

determinada interpretação. 

De acordo com Scheufele (1999), as definições de Gitlin e Entman são especialmente 

direcionadas à comunicação política, pois o enquadramento, de acordo com a perspectiva do primeiro, 

age como uma ferramenta de organização tanto para os jornalistas que produzem a notícia quanto 

para a audiência, que confia na mídia.  

Dentro dessa categoria de pesquisas, os autores ainda inserem uma importante linha de 

pensamento que se associa ao enquadramento, denominada construcionista, apontando Gamson e 

Modigliani como importantes autores na sua consolidação. No mesmo sentido, Scheufele (1999, p. 

106) os relaciona à Gaye Tuchman, socióloga do jornalismo cujos estudos alicerçam a teoria da 

construção social da realidade pelos media. 

Segundo o autor, na definição de Gamson e Modigliani (1987), enquadramento midiático 

envolve delimitar uma janela para determinados eventos, provendo-lhes significado. Esse recorte 

central, por sua vez, indicaria do que se trata o conflito, a essência da notícia – por vezes acompanhado 

da intenção do remetente, quando esta lhe é consciente. A necessidade disso é verter acontecimentos 

desprovidos de sentido ou irreconhecíveis em eventos perfeitamente discerníveis. Da mesma forma, 

Tuchman (1978) apresenta definição similar, entendendo o enquadramento como qualidade intrínseca 

ao jornalismo, cujos profissionais diariamente lidam com identificar e classificar informações em 

uma rotina célere, a fim de transmiti-la a sua audiência de maneira eficiente.  

Adiante, retomamos a visão de Gamson sobre enquadramento, especificamente na cobertura 

midiática de um movimento de mulheres contra a violência doméstica. No texto de 2006, o autor se 

propõe a reavaliar a aplicação dos estudos de framing com base em sua experiência de duas décadas 

promovendo workshops sobre o assunto. Agora, objetiva-se a utilizar o enquadramento de maneira 

estratégica em prol de movimentos sociais. 

 Sendo a análise de efeito estratégico a última categoria elencada por Mendonça e Simões 

(2012), são reunidas pesquisas que se dedicam aos framing effects e ao que chamam de 

“desenraizamento cultural dos quadros”. Trata-se dos estudos que lidam com os efeitos cognitivos 

dos enquadramentos midiáticos, partindo do entendimento de que os vieses da mídia funcionam como 

influências sobre o público. A esse respeito, Gutmann (2006) frisa que esse tipo de investigação está 

focada na produção de sentido da audiência diante dos media: assim como o entendimento das 
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situações é sugestionado, o debate público também o é. 

São destacados neste grupo, por Mendonça e Simões (2012), Kahneman e Tversky, que 

abordam as diferentes interpretações que podem ser geradas por uma mesma matéria; e Chong e 

Druckman, pensando as mudanças de opinião. Já Gutmann (2006, p. 31) apresenta Iyengar, que 

defende que “o enquadramento pode moldar a opinião pública e as interpretações da audiência sobre 

eventos agendados pela mídia”. 

 Nesse sentido, nota-se um atrito nos estudos de comunicação política, pois há autores que 

reivindicam a aplicação do enquadramento como uma parte do agenda-setting e não como um estudo 

autônomo.  

 Na década de 1970, McCombs e Shaw desenvolveram a hipótese do agendamento, de acordo 

com a qual os meios de comunicação de massa são os responsáveis por pautar a agenda e o debate 

público. Gutmann (2006) encaixa essa proposta como um estudo dos efeitos midiáticos de aspecto 

cognitivo, de efeito moderado e cumulativo.  

 Contudo, posteriormente, McCombs e Shaw revisitam seu trabalho e afirmam que o conceito 

de enquadramento é circunscrito ao agenda-setting. Por conta dessa discussão, que é corroborada por 

Kosicki, a autora se propõe a apontar as distinções entre as duas teorias, focando sobretudo nos 

argumentos dos teóricos de que o framing na verdade seria uma espécie de segundo nível da primeira 

hipótese ou um complemento a ela, chamado de “agenda-setting de atributos”. 

 De acordo com Kosicki (1993 apud Gutmann, 2006), o agendamento da mídia, ao oferecer 

um enfoque temático, já está enquadrando os elementos que devem estar no centro das atenções do 

público. Da mesma forma, por não pautar apenas o tema, mas também apresentá-lo com um viés 

específico, McCombs e Reynolds (2002 apud Gutmann, 2006) entendem que o agenda-setting 

entrega o enquadramento na forma de seus próprios atributos. 

Gutmann (2006, p. 45), por sua vez, define que:  
[...] O framing se relaciona ao modo de cobrir um determinado assunto. Embora a seleção e 
ênfase a características da temática abordada sirvam como uma maneira de encaminhar um 
problema transformado em agenda, ou melhor, como uma forma de construir a “moldura” de 
um objeto, no domínio do modelo teórico denominado enquadramento, a referência é ao tipo 
de cobertura, não ao conjunto de atributos destacados. O framing, portanto, refere-se a uma 
“tese”, a priori, que orienta determinada cobertura, o que é diferente da simples ênfase a certas 
características do fato narrado. 

 Tendo, então, as diferentes perspectivas de enquadramento em vista, bem como a tensão 

existente em face da hipótese do agenda-setting, dedicamos nossa pesquisa ao levantamento de 

publicações que fazem uso dessas teorias para analisar como a violência contra a mulher é tratada 

pela mídia. 

3. ESTADO DA ARTE 
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entrega o enquadramento na forma de seus próprios atributos. 
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problema transformado em agenda, ou melhor, como uma forma de construir a “moldura” de 
um objeto, no domínio do modelo teórico denominado enquadramento, a referência é ao tipo 
de cobertura, não ao conjunto de atributos destacados. O framing, portanto, refere-se a uma 
“tese”, a priori, que orienta determinada cobertura, o que é diferente da simples ênfase a certas 
características do fato narrado. 
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publicações que fazem uso dessas teorias para analisar como a violência contra a mulher é tratada 

pela mídia. 

3. ESTADO DA ARTE 

 

Com a finalidade de dar seguimento à pesquisa, utilizamos os buscadores Google Acadêmico 

e o banco de dados da Universidade Federal do Paraná - UFPR, procurando por artigos, teses e 

dissertações a partir das palavras-chave “enquadramento noticioso violência contra mulher” e “news 

framing women violence”. 

Entre os 20 textos encontrados, oito foram escritos por pesquisadoras brasileiras, um é de 

origem inglesa, um espanhola e os demais são estadunidenses. Nota-se um crescimento de 

investigações da área da comunicação apoiadas no enquadramento acerca de casos de violência contra 

mulheres a partir de 2009; sendo que, no Brasil, a primeira publicação nesse sentido data de 2010 e é 

assinada por Sandra Raquew dos Santos Azevêdo, professora do departamento de Comunicação e 

Turismo da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

Já dos Estados Unidos, por outro lado, o primeiro artigo encontrado é de 1993. “Outside the 

Frame: Newspaper Coverage of the Sugar Ray Leonard Wife Abuse Story”, de Michael A. Messner 

e William S. Solomon, analisa o enquadramento ideológico presente na cobertura midiática de três 

grandes jornais sobre o caso do boxeador Sugar Ray Leonard, que em 1991 assumiu publicamente 

ter agredido fisicamente sua esposa.  

Baseando-se no enquadramento de Gitlin e Goffman, os autores colocam que as notícias são 

construídas a partir de pontos de vista ideológicos, de acordo com os quais alguns fatores são 

destacados, enfatizados, ignorados ou marginalizados. Esse tipo de recorte é o enquadramento 

noticioso, definido a partir de significados hegemônicos socialmente compartilhados.  

Os autores concluem que a cobertura a respeito da violência doméstica por parte do esportista 

é mínima devido ao envolvimento do mesmo com drogas. Para o entendimento dessa constatação, 

recorrem ao conceito de “pacotes interpretativos”, de Gamson e Modigliani, afirmando, então, que 

os jornais optaram por utilizar o apelo pré-existente sobre as drogas, uma vez que Leonard havia feito 

parte de uma campanha contra drogadição. Nesse sentido, notam também a tendência de se manter a 

briga de casal “dentro de casa”, negando a existência de um problema social de ordem pública e 

política. 

Em 2006, o próprio William A. Gamson publica, junto de Charlotte Ryan, o artigo “The Art 

Of Reframing Political Debates” no periódico Contexts, da Associação Americana de Sociologia. 

Propondo-se a revisitar a teoria de enquadramento midiático, os autores adotam a campanha Rhode 

Island Coalition Against Domestic Violence como objeto empírico, creditando-na como um 

movimento social bem-sucedido na transformação do enquadramento político para a questão da 

violência doméstica. 

Apesar disso, Gamson e Ryan sinalizam para uma nova discussão acerca do enquadramento: 

para eles, a teoria tem sido aplicada de forma limitada, interferindo inclusive na percepção de outros 
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fatores importantes que envolvem a construção da notícia. Notam que, normalmente, a noção de 

enquadramento se restringe ao conteúdo, quando, na verdade, também devem ser levados em 

consideração o suporte e o campo de atuação, além de uma rede de fontes baseada em 

relacionamentos próximos. No que diz respeito à atuação social da cobertura jornalística, os autores 

afirmam que, para melhor compreensão, é mais útil pensar o enquadramento como um diagnóstico 

de um problema social, um prognóstico e os valores morais a ele relacionados. 

Em 2009, Deinera Exner e Wilfreda E. Thurston, pesquisadoras da área da saúde, recorrem 

ao conceito de enquadramento em Entman para compreender a abordagem de “crime de paixão” que 

a mídia de Botswana dá aos assassinatos de mulheres. As autoras explicam o interesse interdisciplinar 

justificando a violência contra a mulher como um problema global de saúde pública, uma vez que 

causa danos físicos, mentais, sexuais e reprodutivos às mulheres do mundo todo. 

Referindo-se a pesquisas anteriores assinadas por Maxwell (2000), Consalvo (1998) e Bullock 

(2002) -- autoras que também compõem nossa seleção --, Exner e Thurston afirmam que as mulheres, 

vítimas da violência, tendem a ser enquadradas pela mídia como as culpadas pelo próprio sofrimento 

e partem do pressuposto de que a mídia reforça a ideia de uma supremacia masculina, legitimando a 

violência doméstica. 

Tendo optado pela realização de codificações, conforme a definição de Entman de que esse 

caminho oferece uma análise mais objetiva, as autoras concluem: 
In general, there appears to be a persistent association of these crimes with love. By 
constructing these crimes as love-related, the media not only remove culpability from the 
perpetrator, as the crime is committed out of his great passion for the victim, but also may 
affect how the public views their role in the prevention of these crimes. If these crimes are 
the result of passion and love, positive and private emotions, what place does the public have 
to intervene? Furthermore, the media present these crimes as occurring with no warning signs 
of prior violence, further constructing passion killings as a problem outside the reach of public 
intervention because there is no signal of need or opportunity. While the media do use 
negative adjectives to describe these crimes, their underlying connection with love and 
passion underwhelm these descriptors. Since the use of the label ‘passion killing’ by the 
media provides a particularly detrimental construction of [intimate partner homicide] to the 
public, it is of utmost importance that these killings are reframed as crimes of violence and 
control. (EXNER E THURSTON, 2009, p. 12) 

De forma semelhante ao trabalho de Messner e Solomon, citado anteriormente, Kimberly A. 

Maxwell et. al (2000) concentraram sua análise sobre o caso de O. J. Simpson. O objetivo dos autores 

era compreender se o enquadramento de violência doméstica era sobressalente em relação aos demais 

aspectos do julgamento do jogador de futebol na cobertura midiática, bem como observar se, de modo 

geral, esse enquadramento favoreceu o aumento de notícias de crimes contra a mulher sendo 

abordadas como um problema estrutural e não como casos isolados.  

Focando na dificuldade de transformar um problema privado em discussão pública, os autores 
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não encontram mudança significativa no frame: 

When we examined how domestic violence was used in a broader news frame, we found a 
pre-existing upward trend in reports of domestic violence incidents that did not result in 
murder. We also credited the Simpson event with increasing mentions of “recommended 
actions” an abuser may take to break the cycle of violence. This last indicator, combined with 
a small rise in the number of reported criminal consequences for a batterer, shows that articles 
after the Simpson event focused more attention on the abuser’s unacceptable behavior. This 
shift to holding the batterer accountable for his actions may be interpreted as a move away 
from solely blaming the victim, a transformation which advocates have long championed as 
necessary. However, consistent with earlier textual analyses, we found that the onus of 
responsibility remains with the victim who is expected to end the violence through her own 
actions. (MAXWELL et al., 2000, p. 270) 

Em 2007, Cathy Ferrand Bullock publica “Framing Domestic Violence Fatalities: Coverage 

by Utah Newspapers”, uma análise dos jornais do estado de Utah pelo período de um ano e seus 

enquadramentos para os casos de violência doméstica fatal. Para tanto, a autora estabelece três 

acepções para direcionar seu olhar: o entendimento de que a cobertura desses casos é importante 

porque deve ajudar a moldar a opinião pública e o debate político a esse respeito; a concepção de que 

as notícias são socialmente construídas e, por isso, não carregam consigo significados inerentes, ou 

seja, o sentido também é construído a partir de valores sócio-culturais; por fim, parte-se da 

compreensão da existência de um sistema patriarcal, com forças estruturais que geram desigualdades 

que tendem a beneficiar os homens. 

Bullock baseia sua análise de enquadramento em Entman e Kosicki, trabalhando com as ideias 

de saliências textuais, definição de problemas, interpretação causal, julgamento moral e 

recomendação de tratamento do primeiro. Já pelo segundo autor, ocorre o entendimento de que o 

framing deve ser estudado como um discurso construído estrategicamente ou como uma característica 

propriamente dita. 

 No Brasil, embora o nome de Sandra Raquew dos Santos Azevêdo seja preponderante, tendo 

assinado três artigos diferentes somente em 2010, observamos uma discussão muito incipiente a 

respeito do enquadramento. A autora trabalha com o conceito a partir da teoria de McCombs, 

considerando os enquadramentos como o agendamento de atributos. 

Azevêdo (2010), nos três artigos mencionados, dedica-se à análise de como os crimes contra 

a mulher são noticiados pela mídia paraibana. A autora se atém aos casos da estudante Márcia 

Barbosa, encontrada morta em 1998, e de Maria Cristina Batista, assassinada a pauladas em 1990. 

Em ambos os casos, são levados em consideração aspectos políticos das coberturas: a formação da 

opinião pública, julgamento moral da vítima e, nas palavras da própria pesquisadora, o 

enquadramento ideológico dos veículos. 
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Contudo, o framing não aparece como o centro de nenhuma das pesquisas, pois a autora 

considera que esse é um elemento inerente às narrativas noticiosas, tornando-se claro na ênfase de 

atributos das situações, das vítimas e dos criminosos. Ou seja, trata-se de características de um tema 

que foi agendado, e não de um quadro com uma abordagem estratégica. 

Mais recentemente, em 2016, Yasmin Ribeiro Gatto Cardoso utiliza o conceito de 

enquadramento trabalhado por Carlos Alberto de Carvalho para analisar a cobertura de três jornais 

brasileiros online sobre o caso de estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro contra uma menor. 

Pautando-se em Entman e Goffman, a autora se propõe a compreender a que tipo de interpretação os 

veículos dirigem a audiência. Em sua análise, Cardoso (2016) identifica uma precipitação na 

cobertura que acabou ocasionando mudanças abruptas nos enquadramentos, tornando a vítima 

culpada por sua própria agressão. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebemos, neste momento, a existência de uma importante discussão para a comunicação 

política, justificando-se sobretudo pela necessidade de continuar reafirmando a violência contra a 

mulher como uma questão política, que precisa ser levada à esfera pública. Vemos os jornais como 

um meio eficaz para tanto. 

 Sem a pretensão de encerrar o levantamento de trabalhos correlatos, apontamos de forma 

introdutória pesquisas que se pautam em diferentes perspectivas do enquadramento da mídia, de 

modo a nos proporcionar melhor noção das possibilidades de aplicação da teoria para a análise da 

cobertura midiática do Caso Eliza Samúdio, objeto empírico da pesquisa macro da qual este artigo 

faz parte. 

 As publicações acessadas para a facção deste estado da arte nos aproximam da hipótese que 

nos trouxe a esta pesquisa: o jornalismo, como um ator da construção social da realidade, colabora 

na manutenção de uma estrutura de violência sistemática contra a mulher. Observamos conclusões 

recorrentes nas investigações: a vítima tende a ser culpabilizada por sua própria agressão (ou morte) 

e o enquadramento midiático dado aos crimes contra a mulher tendem a ocultar discussões de gênero. 

 Em relação aos estudos do framing, uma série de questionamentos se tornaram fundamentais 

e deverão direcionar nosso olhar, possibilitando as melhores opções para o desenho de nosso trabalho. 

Nesse sentido, devemos refletir sobre a melhor técnica para aferir as influências dos enquadramentos 

individuais sobre questões políticas, considerando se é possível verificar efeitos da mídia sobre atores 

políticos na esfera pública. 

 Conforme Kosicki (1993 apud Gutmann, 2006) afirma, “a consideração das rotinas produtivas 

da imprensa é crucial para o estudo sobre a esfera pública porque oferece a chave para o entendimento 
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de como uma questão particular é emoldurada e oferecida ao público”. Entendendo, assim, a 

importante relação existente entre a produção da notícia e a esfera pública, pretende-se, em 

desdobramento deste trabalho, investigar de como os enquadramentos de notícias sobre a violência 

contra a mulher, como no caso de Eliza Samúdio, colaboram para a construção social da realidade. 

Supõe-se, desse modo, que para que o jornalismo funciona como uma instituição que sustenta a lógica 

em que, a depender da situação (de acordo com o “caráter”, com as vestimentas ou com características 

individuais da mulher), a mulher está mais sujeita ou até mesmo é mais merecedora do que outras da 

violência que lhe é perpetrada. 
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DA DIFERENÇA POLÍTICA À DIFERENÇA COMUNICACIONAL1

Maurício Liesen2

RESUMO

Este trabalho busca aproximar uma problemática da filosofia política contemporânea que trata da
diferenciação conceitual entre a política e o político (sob a forma de um adjetivo substantivado, e
não de uma pessoa) às pesquisas sobre comunicação e política. De modo geral, a política permanece
como o campo concreto das tomadas de decisões de um povo e suas instituições, já o político é a
expressão  da  essência  (não originária  ou universal)  da  política,  ou  seja,  o  político  é  a  própria
condição de existência da política. Essa diferença é necessária para a emergência de uma crítica da
política a partir da exposição de estruturas particulares de suas relações de poder. O objetivo deste
estudo  é,  portanto,  desdobrar  a  relação  entre  o  político  e  o  comunicacional,  bem como  o  de
descrever  o  papel  desta  relação  na  própria  constituição  do  social.  Para  isso,  este  trabalho  foi
dividido em três tópicos: o primeiro constitui-se de uma breve discussão sobre a diferença política;

o  segundo  trata  sobre  a  proposta  de  uma  ontologia  comunicacional;  e  o  último,  ao  modo  de
considerações finais, ensaia sobre a relação entre o político, o comunicacional e o social. 

Palavras-chave: Filosofia da Comunicação; Filosofia Política; Comunicação e Política; Teoria 
Negativa da Comunicação.

1. INTRODUÇÃO

Este  trabalho  se  apresenta  como  um  estudo  preliminar  sobre  as  relações  entre  o
comunicacional e o político a partir de uma perspectiva pós-fundacional (Marchart, 2007), ou seja,
de um pensamento que interroga as figuras metafísicas de fundação ou de origem (como a unidade,
a totalidade, a universalidade, a essência) para afirmar a impossibilidade de um fundamento único
para a sociedade e para a política. Essa perspectiva, ao contrário de negar a existência de qualquer
fundamento,  implica  o  reconhecimento  da  contingência,  da  parcialidade  e  da  precariedade
(portanto,  de uma fundação insuficiente) de toda comunicação (e consequentemente,  como será
discutido ao longo deste trabalho, de toda política).

O  principal  objetivo  deste  texto  é  o  de  aproximar  essa  perspectiva,  desenvolvida
particularmente na filosofia política contemporânea (Bedorf e Röttgers, 2010), ao debate sobre as
relações entre a política e a comunicação. Entretanto, deve-se ressaltar que as teorias discutidas aqui
não  abordam  os  encadeamentos  dos  meios  de  comunicação  em  massa  e  das  empresas  de
comunicação  (seu  papel  produtivo,  de  acumulação  e  de  circulação)  nas  sociedades  capitalistas
(Bolaño, 2000), nem tratam das relações entre eleitores e atores políticos, entre o jornalismo e a
política  ou  entre  o  público  e  o  campo  de  influências  das  instituições  políticas  através  da

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Doutor  em Comunicação  pela Universidade de  São Paulo,  com estágio pós-doutoral  na mesma instituição  e na
Universtität Potsdam. E-mail: mauricioliesen@usp.br. 
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comunicação  (Gomes,  2013) –  seja  ela  entendida  como  os  meios  técnicos  de  distribuição,
armazenamento  e  processamento  de  informações,  seja  apreendida  como  as  instituições  que
constituem a indústria mediática,  ou mesmo definida como os discursos conformados por esses
processos  massivos  de  transmissão  e  recepção.  Mas,  por  outro  lado,  uma  contribuição  desta
perspectiva pós- ou não fundacional ao campo da política da comunicação poderia se dar a partir da
apresentação de uma outra abordagem, cuja particularidade ganha forma a partir da introdução de
uma diferença no campo do político.

Esta  diferença  não  é  aquela  entre  economia  e  política,  constitutiva  das  sociedades
capitalistas e que marca a diferença entre Estado e Capital (Marx, 2014), mas uma diferença dentro
da própria política, que ganha forma na diferenciação conceitual entre a política e o político (este
último no sentido de um adjetivo substantivado, e não de uma pessoa). Tal diferença é acentuada
em outras línguas pelos pares the politics/the political (inglês), la politique/le politique (francês), ou
ainda  die Politik/das Politische  (em alemão). De forma bastante genérica,  a política permanece
como esse campo concreto das tomadas de decisões de um povo e suas instituições, já o político é a
expressão  da  essência/Ser  (não originária  ou universal)  da política,  isto  é,  da  sua  condição de
existência.

O político, portanto, daria conta de uma dimensão que escaparia à política, ao mesmo tempo
em que a instauraria. Essa diferença é necessária para a emergência de uma crítica da política a
partir da exposição de estruturas particulares de suas relações de poder. Por outro lado, o argumento
em favor dessa diferença política se apresenta ainda como uma crítica à hegemonia da doutrina
neoliberal, já que contrapõe o movimento em curso de destruição da própria política no momento
em que são borradas as diferenças entre esquerda e direita em prol de uma governabilidade em
nome do neoliberalismo como o único caminho possível dentro do sistema de produção capitalista3.
Para a efetivação dessa crítica, filósofos como Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Ernesto
Laclau, Chantal Mouffe, Giorgio Agambem e Jacques Rancière (para citar alguns nomes) retomam
e reelaboram temas como a democracia, o antagonismo entre a esquerda e a direita, o socialismo e o
comunismo. 

A partir da diferença entre política e o político, o conceito de comunismo é tratado não mais
como um sistema econômico e político, como o desenvolvimento da definição social do trabalho a
partir do universalismo do dinheiro e da sua forma do capital, ou como desenvolvimento da força
produtiva ou dos seus paradoxos, mas é apreendido de forma estrutural, desconstrutiva, existencial
ou biopolítica associada ao caráter comum da língua, à comunalidade do ser, à força performativa
do pensamento e das ideias. Dentro dessa perspectiva, a comunicação emerge como o fundamento
sem fundo, como a condição de existência do político, já que ela descreve não apenas o campo do
comum (o radicalmente comum, já que é o contrário do que é próprio, ou seja, um comum que não
pertence  a  ninguém ao mesmo tempo em que possibilita  o  estar-junto)  mas  também a própria
condição  da  (com-)partilha,  do  espaço-entre,  da  distância,  da  incompletude  e  do  dissenso  que
instaura a política. 

O desafio deste texto é, portanto, o de desdobrar essa complexa relação entre o político e o
comunicacional,  bem como o  papel  desta  relação  na  própria  constituição  do  social.  Com esse
objetivo, este trabalho foi dividido em três tópicos: o primeiro constitui-se de uma breve discussão
sobre a diferença política; o segundo trata sobre a proposta de uma ontologia comunicacional; e o
último,  ao  modo  de  considerações  finais,  ensaia  sobre  a  relação  entre  os  conceitos  político,

comunicacional  e  social.  A  aproximação  de  um  discurso  filosófico  às  teorias  políticas  da
comunicação tem, neste trabalho, apenas a intenção de buscar um aparato capaz de problematizar

3 Como foi o caso do Partido dos Trabalhadores no Brasil, que em mais de doze anos de governo não conseguiu romper
com a pauta neoliberal, mas ao contrário, aprofundou sua implementação a partir de privatizações e do abandono de um
projeto de justiça social que seria próprio das esquerdas democráticas.
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esses três conceitos que normalmente permanecem pressupostos nas teorias do campo. Ao final,
espera-se  contribuir  para  uma  pluralidade  de  perspectivas  dento  das  teorias  e  filosofias  da
comunicação e da formação de uma disciplina política na comunicação.

2. DA DIFERENÇA ONTOLÓGICA À DIFERENÇA POLÍTICA

A diferença  entre  a  política  e  o  político  tem suas  origens  na  tentativa  de  definição  do
domínio da própria política no século passado. Essa diferenciação é atribuída primeiramente ao
filósofo  alemão Carl  Schmitt,  em seu  texto  de  1927 intitulado “O Conceito  do Político”  [Der

Begriff des Politischen].  Grosso modo, Schmitt defendia que a política deve ser entendida sob a
perspectiva  do  conflito,  de  uma  luta  resultante  da  oposição  entre  “amigo”  e  “inimigo”.  Tal
antagonismo constituiria  o político,  que seria o fundamento de toda política. Para além de toda
controvérsia sobre a associação de Schmitt ao Nazismo e da sua referência a um conflito real – e
não metafórico – de embate entre “amigo” e “inimigo”, o que interessa a esta argumentação é a
existência de uma relação “nós/eles” como a condição de possibilidade da própria política.  Tal
antagonismo vai ser retomado pela filósofa belga Chantal Mouffe, mas de forma a apresentar o
dissenso – e não o consenso – como o fundamento (precário) da democracia. Retomaremos isso
adiante.

No momento, é importante ressaltar que embora a diferença a política/o político tenha sido
feita no início do século XX, só a partir do final da Segunda Grande Guerra que essa distinção
ganhou fôlego,  particularmente na França,  após  a  publicação em  1957 do ensaio “O paradoxo
político” [Le paradoxe politique] de Paul Ricoeur, e com Hannah Arendt na Alemanha, com seu o
texto “O que á política?” [Was ist Politik?] (Arendt, 1993), também escrito na década de 50, mas
publicado postumamente.

Para a filósofa alemã, o político não pode ser situado no humano isolado, no indivíduo ou
em uma subjetividade. Diferentemente de Carl Schmitt, o político não é a luta antagônica, mas o
espaço comum que torna a política possível. Assim, para Arendt, “o humano é a-político. A política
surge no entre-humanos, ou seja, completamente fora do humano. Por isso não existe, de fato, uma
substância  ou  um objeto  político.  A  política  surge  no  entre  e  se  estabelece  como  a  relação”
(ARENDT, 1993, p. 11).

Portanto,  o  político,  assim como o  social,  remeteria  a  uma fronteira  fugidia,  que como
Arendt explica, constitui um ‘quase’, um ‘ainda não’ da sociedade, que encontra seu começo e seu
fim na reflexão dessa fronteira e desse extremo. É a reunião em torno de uma posse ainda a ser
partilhada. Assim como a pluralidade que só pode existir enquanto co-presença de singularidades, a
política para Arendt trata do estar-junto-e-com-o-outro dos diferentes e é apenas no espaço-entre da
política que a liberdade pode existir, pois minha liberdade é sempre uma liberdade com-o-outro. A
função da política seria portanto a de organizar “a diferenciação absoluta em consideração a uma
relativa igualdade em contraste à diferença absoluta” (idem, p.12).

Por conta da economia deste texto, as posições de Hannah Arendt e de Carl Schmitt servem
para ilustrar brevemente as duas tendências principais deste debate que o filósofo austríaco Oliver
Marchart (2007) classificou como as linhas de tradição associativa e dissociativa sobre o conceito
de político.  A primeira ressalta a autonomia do político baseada na noção do comum, tendo o
pensamento de Arendt como a principal fonte. Já o segundo, o dissociativo, seria exemplificado
pela teoria do “amigo-inimigo” de Carl Schmitt, que atrela a dimensão do político à efetivação da
própria  política  através  das  alternâncias  dos  jogos  de  hegemonia  e  contra-hegemonia.
Contemporaneamente,  podemos  associar  o  pensamento  do  filósofo  francês  Jean-Luc  Nancy  ao
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primeiro grupo e a filósofa belga Chantal Mouffe ao segundo. No decorrer dos próximos tópicos,
algumas ideias desses autores serão abordadas para salientar a relação entre o comunicacional, o
político e o social.

Por ora, deve-se salientar as semelhanças entre essas linhas de tradição no questionamento
do  sentido  da  própria  política.  Em  comum,  os  pensadores  do  político  guardam  o  gesto
heideggeriano  da  diferença  ontológica  (Heidegger,  1957),  em outras  palavras,  da  diferenciação
entre o ser e o ente: entre uma dimensão ontológica que possibilita o ôntico, na medida em que se
retrai ao possibilitar sua existência. O político, portanto, assumiria uma dimensão não categorial,
mas  existencial  de  instituição  do  próprio  estar-junto,  da  sociedade,  enquanto  que  a  política
permaneceria como a expressão das práticas convencionais e institucionais. Como uma espécie de
impulso negativo, pois sempre escapa à identificação ao mesmo tempo em que impede o social de
se essencializar, ou seja, de tornar-se idêntico consigo mesmo, alheio a transformações. O político
é,  portanto,  “introduzido  para  apontar  a  dimensão  ‘ontológica’,  a  dimensão  da
instituição/destituição  da  sociedade,  enquanto  a  ‘política’  foi  mantida  como um termo para  as
práticas  ‘ônticas’  da  política  convencional:  as  tentativas  particulares  e,  eventualmente,  sempre
infrutíferas de fundar a sociedade”.  (Marchart, 2007, p. 57). Daí o termo  diferença política, em
alusão  ao  termo  heideggeriano  de  diferença  ontológica,  para  se  referir  à  problematização  do
político.

De acordo com o que foi discutido até o momento, todo ato fundacional de uma comunidade
ou sociedade é sempre provisório e precário, já que, de acordo com a dimensão do político, toda
fundação é sempre parcial e ocorre dentro de um campo de disputa. Na filosofia política, Chantall
Mouffe avançou na discussão de suas consequências ônticas – logo, no campo da política – a partir
das reflexões sobre o político. 

Em seu livro “Sobre o Político” [On the Political]  (2005), Mouffe define o social como o
reino  das  práticas  sedimentadas.  Já  o  político,  são  condições  ou  dimensões  necessárias  para
qualquer vida societal, já que ele expressa as estruturas particulares de relações de poder. Por outro
lado, toda ordem política instaura alguma forma de exclusão, já que nem todos os atos políticos
fundacionais podem conviver. Mas ao contrário da proposta de Carl Schmitt, que caracteriza essa
relação  de  forças  incompatíveis  como  antagônicas,  Mouffe  sugere  uma  relação  de  outro  tipo,
baseada no agonismo, no qual uma relação do tipo “nós/eles” não seria baseada na inimizade sem
nenhum chão comum, mas no conflito que concede legitimidade às partes conflitantes em uma
mesma associação política, mesmo que não haja uma solução racional para esse conflito.

Essa legitimação e garantia de existência do conflito (e não o consenso) seria o objetivo da
democracia, cuja tarefa é sempre a transformação de um antagonismo em um agonismo. A partir
dessa  constante  relação  comunitária  de  inclusão  e  exclusão  do  discurso  político,  as  pessoas
poderiam dar sentido às suas experiências societais. Quando uma sociedade celebra uma política do
consenso e coloca a oposição política entre esquerda e direita como ultrapassada ou como indistinta,
abre-se um espaço para o fim da política, já que ela não seria mais capaz de mobilização. Aqui,
esquerda e direita não são essencializadas ou identificadas a valores morais não negociáveis, mas
são  concebidas  como  espaço  de  confrontação  possível,  mesmo  que  irreconciliáveis.  O
reconhecimento do conflito e a recusa de suprimi-lo pela imposição de uma força autoritária são,
para Mouffe, a condição de existência da democracia. Segundo ela, o que se assiste no avanço do
projeto neoliberal é a defesa de que, desde a queda do modelo soviético, não há alternativas a ele.
Isso faz com que as diferentes linhas  de identificação política cedam cada vez mais  espaço às
identificações morais, étnicas, religiosas e nacionalistas.

Claro que em sua visão política, Mouffe afirma a necessidade de consensos em relação às
instituições democráticas e suas bases como a igualdade e a liberdade, mas reafirma a necessidade
do dissenso para a sua efetivação. A política sem um “eles”, apenas com o “inimigo” ou o “mal”,
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constitui uma hegemonia neoliberal que é, a partir da perspectiva do político, antidemocrática. Daí a
sua defesa de um pluralismo democrático multipolar:  “O desafio não é superar a relação nós/eles,
mas como antever formas de construções do nós/eles compatíveis com uma ordem plural” (Mouffe,
2005, p. 115). 

A relação do tipo “nós/eles” é própria do comunicacional e pode ser exposta na discussão
sobre a problemática da comunidade. A dimensão política da comunidade e das fronteiras de sua
efetivação a partir de mecanismos de inclusão e exclusão, como sustenta o filósofo e teórico dos
media Joseph Vogel (1994, p. 21 et. seq.), delineia a fronteira mais extrema e a experiência-limite
da política moderna, ao mesmo tempo em que é perseguida por uma aporia do ‘em nome de’: a
comunidade se perde lá onde ela não pode abdicar de uma representação para criação e garantia de
sua unidade. O povo não-existente, o “nós” não idêntico, a inclusão impossível nos lembram que a
fundação ou a origem do social nunca estará definida de uma vez por todas, eles nos lembram que o
comum  e  a  unidade  do  coletivo  não  são  nem  originários,  nem  presentificados,  nem  dados
previamente, nem deduzíveis, mas são sempre atrasados, deslocados e prorrogados.

A elaboração de um pensamento radical sobre a comunidade situada na encruzilhada entre a
diferença política e a comunicação como condição ontológico-existencial é um problema central
para a filosofia de Jean-Luc Nancy, um dos precursores sobre a discussão do político que,  junto
com Lacoue-Labarthe, fundou no início da década de 1980 o Centre de recherches philosophiques

sur le politique. Para Nancy, entretanto, a diferença política assumiu cada vez mais a problemática
do conceito de comunicação e de comunidade  (Bedorf, 2010). A perspectiva política de Nancy é
marcada pela reflexão da partícula “com”, entendida novamente como existencial e presente em
termos  como  com-partilha,  com-munidade  e  com-municação.  Para  ele,  o  “com”  constitui  a
comunicação como a experiência de um nascer constante do social a partir de um estar-junto como
singular plural. O tópico a seguir busca desenvolver essa nebulosa afirmação. 

3. POR UMA DIFERENÇA COMUNICACIONAL

A  fonte  para  o  pensamento  do  “com”  de  Jean-Luc  Nancy  encontra-se  na  ontologia
fundamental  do  filósofo  Martin  Heidegger,  que  já  em sua  obra  Ser  e  Tempo (1957), no  §  26
intitulado de  “O Dasein-com dos outros  e  o  Ser-com cotidiano”,  argumenta  não apenas  que o
Dasein é necessariamente um Dasein-com sob do ponto de vista ontológico, mas também que esse
“com” deve ser compreendido na sua forma existencial e não categorial. De acordo com Nancy
(Nancy, 2010, p. 21), essa passagem deve ser entendida como uma condição que abriga a própria
possibilidade de ex-sistência4. Em outras palavras, este “com” não pode fazer parte do Ser ou do
Dasein, pois é sua condição: “Se o Ser é Ser-com (Mitsein), então o ‘com’ é aquilo que instaura o
‘ser’, e não o que se agrega a ele” (Nancy, 2004, p. 59).
 Desde o início da década de oitenta, essa inspiração heideggeriana serviu de mote para um
trabalho de desconstrução do conceito de comunidade5, cujos ecos podem ser ouvidos nas obras de

4 Não custa lembrar que o filósofo Karl  Jaspers,  amigo de Heidegger antes do avanço no nazismo na Alemanha,
também havia proposto que a existência só poderia ser como co-existência, como comunicação (Kommunikation), o que
faz  dele  um  dos  pioneiros  da  problematização  filosófica  deste  conceito. Para  Jaspers,  a  existência  só  pode  ser
compreendida a partir da comunicação entre seres humanos: “eu sou apenas em comunicação com o outro” (Jaspers,
1973, p. 50).
5 Diante de críticas – dentre elas a de Jacques Derrida – sobre a pertinência de um conceito de comunidade (já que o
termo foi insistentemente retomado pelas teorias comunitaristas da década de noventa), Nancy o substituiu em seus
estudos sobre o  Mitsein (Ser-com) heideggeriano pelos temos  ser-junto,  ser-comum e por fim,  ser-com (Cf. Nancy,
2000), sendo depois retomado como sinônimo em discussões posteriores como “com” (um “nós” fundamental) que
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Maurice Blanchot(2007), Roberto Esposito (2004) e Giorgio Agamben (1993). Diferentemente da
clássica  abordagem  sociológica  da  divisão  entre  sociedade  e  comunidade6,  para  Nancy  a
comunidade é a própria experiência da co-existência, que, por sua vez, só pode ser exposta para a
comunidade como comunicação,  que emerge como o com-aparecer  (com-paraît) da finitude de
singularidades. 

Esse conceito de comparição/com-aparição ressalta a impossibilidade de uma origem: não
há uma precedência do eu ou do nós, do mesmo ou do outro, mas eles são dados mutuamente e
incessantemente: “A ‘comunidade’ nos é dada, quer dizer, nos é dado um ‘nós’, antes mesmo que
possamos articular um ‘nós’ ou mesmo justificá-lo” (Nancy, 2007, p. 38).  Comunicação é o que
constitui essa exposição da singularidade em sua finitude à exterioridade.

As noções de singularidade e pluralidade são formas de apreender uma disposição anterior a
qualquer formação social.  A relação entre esses dois elementos seria o estofo do social,  já que
através delas é que se articulam o problema da constituição de um nós a partir de um eu ou vice-
versa. A singularidade – que só pode existir no plural – é finita e não procede de nada.  É um
fundamento  sem  fundo,  já  que  ela  não  pode  ser  produzida  ou  derivada  ou  extraída  ou
operacionalizada:  “Não há nada  atrás  da singularidade – mas há,  fora e  dentro dela,  o  espaço
material e imaterial que a distribui e a partilha como singularidade, distribui e partilha os confins da
singularidade – o que significa dizer da alteridade – entre ela e ela mesma”(Nancy, 1991, p. 27). Por
isso, não existe ser singular sem um outro ser singular. Contudo, mesmo em mútua relação, não
existe qualquer comunhão entre esses seres singulares que os conduzam a uma totalidade superior.
Se a comunidade não é o pressuposto e nem mesmo o resultado de uma comunhão entre os seres
acometidos pela exterioridade, o que assumiria, portanto, o lugar desta comunhão? “No lugar de tal
comunhão, há comunicação. O que isso quer dizer é que, em termos muito precisos, a finitude em si
não é nada; ela não é nem um fundo, nem uma essência, nem uma substância. Mas ela aparece, ela
se presentifica, ela se expõe e assim ela existe como comunicação” (ibid., p. 28). 

Dádiva e anátema, a comunidade não é uma obra a ser realizada, mas uma tarefa incessante
de transformação das relações entre seres: “O que a comunidade transmite é a verdade do ser-em-
comum” (ibid., p. 36). Por isso, a comunidade nunca para de se partilhar. Na exposição da finitude,
a comunidade se realiza como um areal em que a comunicação acontece. O “com” da comunidade,
portanto, assinala algo precário, incompleto, assim como a própria existência, que só pode existir
como “coexistência”. 

Não há qualquer dúvida de que a nossa existência seja “compartilhada”. Essa com-partilha é
o que traduz essa outra forma (existencial  e  ontológica)  de se definir  a  comunicação. As duas
palavras guardam em si a mesma origem latina, pois ambas foram traduções de  communicatio. Pois
sua  vez,  communitatio é  derivada  de  communis,  composta  por  cum  (com)  e  munus  (fardo,
obrigação, dívida)7.  A com-partilha seria composta,  portanto,  por essa obrigação diante de uma

sempre co-constitui o “mesmo” (Cf. Nancy, 2007, p. 30–31).
6 De  acordo  com  Ferdinand  Tönnies  (1991),  um  dos  precursores  da  sociologia  alemã,  as  comunidades  seriam
agrupamentos humanos baseados em fundamentos naturais, que são ligados mutuamente pela compreensão, pelos bens
comuns e pela vontade comum. As sociedades, ao contrário, seriam formas de vidas modernas, nas quais os indivíduos
egoístas e atomizados possuem apenas laços frouxos entre si. 
7 A palavra latina communis também está abrigada na palavra comunidade. As implicações deste debate de inspiração
etimológica foram levadas a cabo pelo filósofo italiano Roberto Esposito. De acordo com ele, o munus “é o dom que se
dá porque se deve dar e não se pode não dar (…)  É a obrigação que se contraiu com o outro e que requer uma adequada
desobrigação” (ESPOSITO, 2003, p. 28). Tal doação obrigada implica, portanto, uma perda, uma concessão – e não um
compartilhamento de algo próprio. É dar algo que não pode conservar para si, mesmo na mutualidade da doação. Por
esse  motivo,  a  communitas caracteriza  “o  conjunto  de  pessoas  que estão  unidas  não  por  uma ‘propriedade’,  mas
justamente  por  um dever  ou  uma dívida”  (ibid.,  p.  29).  A  relação  é  promovida  por  uma insuficiência,  por  uma
negatividade  original  –  diferentemente  de  quem está  eximido  desda  dúvida,  quem está  imune.  Assim,  o  com  de
communitas não marca uma pertença, nem mesmo uma posse, mas um dom a ser dado, um penhor, uma dívida.
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dívida que não pode ser sanada. Ela estaria sempre presa a esse dado, a esse pressuposto, no sentido
de algo-que-se-antecipa.  Na com-partilha,  contudo, não se  parte nada.  Antes, se  toma parte  no
nada. Com-parte-se… 

O conceito de com-partilha não pode ser confundido com o conceito de participação. A
com-partilha é uma tomada de parte, mas de um tipo específico. Um breve jogo etimológico pode
ilustrar rapidamente esse ponto, importante para diferenciar o conceito de comunicação do conceito
de participação e frutífero para se pensar  as relações entre participação política e  comunicação
política. Communicatio é uma tradução da palavra grega koinonia e, em alguns casos, também da
palavra methexis (Möres, 2006, p. 157). Todavia, participatio (de pars: parte und capere: agarrar, se
apropriar,  pegar)  é  a  tradução  latina  mais  recorrente  para methexis.  Enquanto  koinonia foi
tematizada pelo pensamento ocidental muito mais como um termo técnico do debate teológico (no
sentido  de  reunião,  encontro)  (Seesemann,  1933), o  termo  methexis foi,  desde  a  Antiguidade,
tratado como conceito filosófico (Schönberger, 1998, p. 661–699). De acordo com Platão  (2013),
methexis representa a relação entre as ideias e as coisas do mundo sensível. Ela possui, por assim
dizer, uma função medial ou de mediação, de tal forma que as coisas guardam as propriedades das
ideias,  ou seja,  elas  tomam parte  nelas,  embora  nunca possam se identificar  com as  ideias.  A
definição,  portanto,  não  pode  tomar  parte  no  assim-definido  –  mas  somente  o  contrário8.  Esta
relação de não-identidade da  methexis pode ser apreendida como uma forma de  communicatio.
Entretanto,  os  aspectos  acentuados pela  koinonia são outros.  No lugar  de  uma participação do
específico  no  genérico  ou,  dito  de  outra  forma,  de  uma  participação  de  um  mais  baixo
ontologicamente em um mais alto, a koinonia representa uma relação mútua entre entidades que não
pode ser qualitativamente estruturada. Trata-se, portanto, de um co-originário tomar-parte, sempre
singular e que não cessa de nascer.

Com esse excurso, busca-se ressaltar que a com-partilha, ao se colocar de forma suplementar
(provisoriamente) como o fundo social que não pode possuir nenhum, retrai-se no momento da
instauração  do  social,  já  que  uma  vez  instituído,  deve  ser  incessantemente  questionado  e
transformado. Assim, o social sempre será um “a caminho de”,  estará sempre em busca de um
fundamento  que,  quando alcançado assume a  forma fugaz  e  contingente  por  meio  da  política,
apreendida sempre como uma pluralidade parcial.  Por isso que o político se atualiza sempre de
forma incompleta na política. 

Essa  negatividade  é  própria  da  comunicação.  Ela adere  a  toda  prática  comunicacional,
assumindo figuras como a espera, o silêncio, o ruído e a distância, que a constituem. Toda entidade
completa,  que  se  bastasse  em  si  mesma,  prescindiria  de  comunicação.  Portanto,  a  negação  é
necessária ao movimento que a instaura. Assim, o seu fracasso é estrutural: “Porque a comunicação
que sempre tem êxito, já deixou de ser comunicação” (Rentsch, 2000, p. 14). A negatividade de um
não poder, de uma impossibilidade, é o impulso comunicacional. “Ocorre uma decepção de uma
expectativa, mas é justamente isso que mantêm a comunicação em movimento” (Wellershoff, 1975,
p. 467). Assim como a política (sua efetivação) e o social (sua sedimentação). 

Com o que foi discutido até aqui, acreditamos ser possível vislumbrar ou refletir sobre a
possibilidade da instauração de uma nova diferença, desta vez comunicacional, que separa a sua
dimensão ontológica-existencial (como Ser-com ou com-partilha) e a sua dimensão ôntica,  seja
como interação, diálogo, mediação, transmissão etc.

8 Nos seus trabalhos posteriores, Platão substituiu o conceito de methexis pelo de mimesis para acentuar que as coisas
são semelhantes, mas nunca o mesmo que as ideias. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário  no  qual  esse  breve  estudo  sobre  o  comunicacional,  o  político  e  o  social  se
desenrola poderia ser definido como uma tentativa de tematizar ou expor o que poderia ser definido
como laço social. Ao mesmo tempo que une, este laço separa. Esse é o paradoxo sustentado por
essas figurações negativas que – propositivamente de forma teórica e prática (na medida em que
desnaturalizam  discursos  hegemônicos)  –  buscam  descrever  um  outro  tipo  de  relação.  Uma
tentativa de  deixar-se mostrar esse incessante e contingente nascimento mútuo do mesmo e do
outro. Uma relação que possibilite tematizar a questão eu-nós/tu-eles para além de um fechamento
em uma comunidade de morte, pois ela prescreve sua própria extinção a partir do seu fechamento. 
 Como foi discutido neste breve trabalho, comunicação é instaurada na impossibilidade do
indivíduo, já a política se instaura no dissenso. A urgência de uma filosofia da comunicação, como
investigação  dos  pressupostos  conceituais  das  teorias  comunicacionais  (como,  por  exemplo,  os
conceitos de medium, comunidade, comunicação e do social), não encontra sua justificativa apenas
nessa cristalização de problemas teóricos em sua partícula mais elementar – o “com”. Sua demanda
também é  uma demanda  prática,  já  que  o  problema da  constituição  de  um “nós”  sempre  está
acompanhando de um “eles”, o que suscita processos de inclusão e exclusão que afetam existências
– em toda sua fragilidade, singularidade e finitude. A discussão em torno da experiência do comum
baseada  em  uma  ontologia  de  uma  existência  compartilhada  por  todos,  pode  esbarrar  na
impossibilidade de uma comunidade sem um fora. Repensar os limites da relação teoria/prática
dentro da área de comunicação social não deve ser ignorado por qualquer reflexão epistemológica
do campo. O desafio desta proposta, entretanto, extrapola o formato deste texto e desemboca na
necessidade de sua ampliação e sistematização em um projeto de pesquisa. Não apenas importantes
autores (como Ranciàre, Labarthe, Laclau e Agambem) ficaram de fora deste estudo preliminar,
como  temas  que  fazem  parte  deste  mesmo  campo  de  discussões  e  que  são  urgentes  para  as
discussões  de  uma  teoria  política  da  comunicação,  como  por  exemplo  o  próprio  conceito  de
democracia e de espaço público.

Para além da abstração teórica, o que se buscou neste trabalho foi a problematização da
constituição social a partir de teorias que acentuam o lugar da comunicação, ao mesmo tempo em
que  reafirmam  sua  inseparabilidade  da  política.  O  que  a  perspectiva  teórica  aqui  apresentada
anuncia é uma forma de pensamento que situa a problemática da comunicação dentro da própria
filosofia contemporânea e a possibilidade de renovação das teorias comunicacionais a partir desse
encontro.
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A TEORIA DO RECONHECIMENTO APLICADA AO DISCURSO DO O SUL É O MEU 

PAÍS:  UMA ANÁLISE DA CARTA DE PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO SEPARATISTA.1 
 

André Felipe Schlindwein2 
 
RESUMO 
  
Considerando os diferentes movimentos separatistas e mais especificamente o movimento O Sul é o 
Meu País, que reivindica a independência da Região Sul do território brasileiro, realizando inclusive 
uma consulta popular sobre o tema, o objetivo deste trabalho é o de analisar o movimento O Sul é o 
Meu País pela ótica da teoria do reconhecimento. Desta forma, verificar que tipos de injustiça social 
o movimento sofre, além de identificar a justificativa das demandas deste. Para tal foi utilizada como 
base a Carta de Princípios do movimento, afim de identificar os temas expostos, para realizar uma 
discussão com base na bibliografia apresentada. Deste modo, observa-se que os fatores expostos na 
Carta não apresentam questões de injustiça social ou falta de paridade, o que permite concluir que a 
paridade de participação não é negada ao O Sul é o Meu País e as questões culturais, definidas pelo 
movimento, não sofrem opressão. 
 
Palavras-chave: teoria do reconhecimento; modelo de status social; paridade participativa; 
movimentos separatistas. 
 
 
1. OS MOVIMENTOS SEPARATISTAS 
 

Em diferentes regiões do mundo existem grupos – políticos, civis e até mesmo rebeldes – que 

buscam a separação de determinado território. O separatismo, como descrito no dicionário3, almeja a 

independência, ou até mesmo a união com outro Estado, separando-se do Estado a qual faz parte.  

 Independentemente do local de atuação, os movimentos separatistas possuem algumas 

características bem definidas (BANDEIRA, 1993). Segudno o autor, a maior parte desses 

movimentos se caracteriza como nacionalista ou de libertação nacional. São habitantes de um 

determinado local e que possuem uma identidade histórica e cultural, buscando “reivindicar o direito 

à autodeterminação e à soberania política” (BANDEIRA, 1993, p. 207). 

 Bandeira (1993) cita que o foco no nacionalismo é um dos padrões encontrados nos 

movimentos separatistas. Tal característica, segundo o autor, foi o padrão separatista mais típico no 

passado, possibilitando o surgimento de novos estados nacionais nos últimos dois séculos. 

 
Nele desempenham um papel central as características que homogeneízam um determinado 
grupo humano, distinguindo-o de outros que com ele coabitam em uma unidade política mais 
ampla. Dentre essas características, destacam-se as diferenças étnicas, culturais e linguísticas, 
além de fatores históricos, como a identificação com um estado independente que tenha 

                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Mestrando em Comunicação no PPGCOM/UFPR. E-mail: afschlindwein@gmail.com  
3 Michaelis: dicionário práico da língua portuguesa. – 2. Ed. São Paulo: Editora Melhoramentos. 2009. 
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existido no passado. (BANDEIRA, 1993, p. 208) 
 

Então, neste caso, quando o Estado não consegue cumprir com as demandas políticas e 

econômicas de algum grupo, as diferenças históricas e culturais são utilizadas como apoio para 

ideologias nacionalistas que reivindicam seu direito à autodeterminação (BANDEIRA, 1993). O 

autor cita ainda um segundo tipo de característica dos movimentos separatistas, porém, menos 

frequente: 

 
A tentativa de separação decorre de fatores estritamente políticos e/ou econômicos que levam 
a uma profunda cisão entre interesses baseados nas diferentes regiões, que não pode ser 
acomodada pelas instituições e regras do sistema político em vigor. (BANDEIRA, 1993, p. 
208) 
 

No Brasil, alguns dos movimentos separatistas são: Grupo de Estudos e Avaliação de 

Pernambuco Independente, Movimento São Paulo Livre e O Sul é Meu País. Estes são grupos que 

reivindicam a independência de Pernambuco, São Paulo e Região Sul respectivamente, do Estado 

brasileiro. Em matéria publicada pela EXAME no dia 2 de julho de 20164. O tema da separação é 

abordado, tendo como foco os três movimentos citados anteriormente. A publicação destaca a 

inspiração destes movimentos no Brexit5, inspirando-os a realizar plebiscitos sobre a independência 

dos respectivos territórios do restante do Brasil. 

Um desses plebiscitos foi o PlebiSul, realizado pelo movimento O Sul é o Meu País, em 1 de 

outubro de 2016. A ideia inicial do movimento era realizar a consulta no mesmo dia das eleições 

municipais, porém a data foi alterada após decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

(TRE-SC), proibindo a realização do plebiscito em território catarinense. A alegação do TRE-SC, 

dizia que, desmembrar parte do território nacional para construção de uma nação independente, é 

considerado crime. O Tribunal também alegou que a utilização do termo plebiscito poderia sugerir a 

formalidade da consulta, assim, o movimento passou a utilizar o termo Plebisul. Outra alegação era 

a de que realizar a consulta no mesmo dia das eleições municipais, poderia causar intimidação a 

liberdade do exercício do voto6. 

Segundo o movimento O Sul é o Meu País7, o PlebiSul teve a participação de 617.543 pessoas, 

que responderam a seguinte pergunta “Você quer que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

formem um país independente?”. Segundo os dados divulgados pelo movimento, 95,75% dos 

                                                
4 http://exame.abril.com.br/brasil/brexit-brasileiro-movimentos-em-sp-pe-e-rj-pedem-separacao/ 
5 Consulta realizada em 24 de junho de 2016, onde foi decidida a saída do Reino Unido da União Europeia. 
6 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1795988-apos-decisao-separatistas-do-sul-vao-mudar-
termo-plebiscito-de-consulta.shtml 
7 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1819913-em-plebiscito-informal-95-votam-pela-
separacao-da-regiao-sul.shtml 
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votantes optaram pelo “sim” e apenas 4,25% votaram contra a separação. Uma nova edição da 

consulta acontecerá em 7 de outubro de 2017, com o objetivo de gerar uma declaração pública sobre 

o desejo de separação ou não, dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina8. 

No artigo A Ressurreição do Separatismo no Brasil, Bandeira (1993) aborda alguns dos 

motivos que colaboraram para a formação de grupos separatistas no Brasil, no início dos anos 90. 

Segundo o autor, um dos motivos “que contribuíram para o prestígio do separatismo junto à opinião 

pública de algumas regiões do País” (BANDEIRA, 1993, p. 207), foi a crise econômica pela qual o 

país passou na década de 80. Houve uma mudança de percepção, o otimismo proporcionado pelo 

chamado “milagre econômico”, tornou-se com dívidas e altos níveis de inflação.  

 
Nem mesmo ao mais desatento dos observadores dos últimos 25 anos da nossa história terá 
escapado a percepção de que houve uma profunda mudança na nossa psicologia coletiva, 
alterando-se radicalmente a forma de pensar do povo brasileiro com relação às perspectivas do 
País. (BANDEIRA, 1993, p. 207) 
 

Um dos movimentos oriundos dessa época é justamente o grupo O Sul é o Meu País, fundado 

em 20 de outubro de 1991, o movimento O Sul é o Meu País busca a emancipação política e 

administrativa dos três estados – Paraná, Rio Grane do Sul e Santa Catarina - pertencentes a região 

sul do Brasil, de forma pacífica e democrática, para a construção de uma nação soberana9. Atualmente 

o movimento está presente, segundo a própria organização, em 1.191 municípios, divulgando suas 

propostas através de comissões municipais. 

Assim, o objetivo deste artigo é o de analisar o movimento O Sul é o Meu País pela ótica da 

teoria do reconhecimento. Desta forma, verificar que tipos de injustiça social o movimento sofre, 

além de identificar a justificativa das demandas deste. Para tal será utilizada como base a Carta de 

Princípios do movimento, afim de identificar os temas expostos pelo movimento para realização da 

discussão com base na bibliografia apresentada. 

Na sessão seguinte serão apresentados os aspectos teóricos referentes a teoria do 

reconhecimento, abordando a questão de identidade e diferença, bem como as questões de status e 

injustiças sociais. Após, apresentarei a sessão de discussão do material de análise, realizada com base 

na Carta de Princípios do movimento O Sul é o Meu País. Por fim, última sessão trará as conclusões 

referentes ao artigo aqui apresentado. 

 

2. RECONHECIMENTO E IDENTIDADE 

                                                
8 Disponível em: http://www.sullivre.org/cartilha-explicativa-plebisul-2017-tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-a-maior-
consulta-popular-da-america-portuguesa/ 
9 Disponível em: http://www.sullivre.org/sobre-o-movimento/ 
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Algumas correntes da política contemporânea, como afirma Taylor (2009), estão ligadas a 

necessidade e até mesmo da exigência de reconhecimento. Esta exigência, segundo o autor, pode ser 

encontrada em diferentes maneiras na política atual, presente em grupos minoritários “en algunas 

formas de feminismo y en lo que hoy se denomina la política del ‘multiculturalismo’" (TAYLOR, 

2009, p. 53). 

Em alguns casos, a exigência por reconhecimento pode estar ligada a identidade, a qual mostra 

características de uma pessoa e que as define como ser humano (TAYLOR, 2009). Não reconhecer 

tais características, como aponta o autor, criam uma forma de opressão a identidade especifica. 

 
Dentro de esta perspectiva, el falso reconocimiento no sólo muestra una falta del respeto 
debido. Puede infligir una herida dolorosa que causa a sus víctimas um lacerante odio a sí 
mismas. El reconocimiento debido no sólo es una cortesía que debemos a los demás: es uma 
necesidad humana vital. (TAYLOR, 2009, p. 54-55) 
 

 Ao longo dos anos a democracia chegou em uma política de reconhecimento igualitário. 

Atualmente essa exigência de reconhecimento é realizada através da reivindicação de igualdade para 

as culturas e os sexos (TAYLOR, 2009). Como afirma o autor, a importância do reconhecimento 

ganhou força a partir do final do século XVIII, com a nova interpretação de identidade individual. 

Essa identidade é algo pessoal e descoberta por si próprio. 

 
[...] el que yo descubra mi propia identidad no significa que la haya elaborado en el aislamiento, 
sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno, con los 
demás. Por ello, el desarrollo de un ideal de identidad que se genera internamente atribuye una 
nueva importancia al reconocimien-to. Mi propia identidad depende, en definitiva, de mis 
relaciones dialógicas con los demás. (TAYLOR, 2009, p. 65) 

 

A primeira vez que o tema do reconhecimento foi debatido, como aborda Taylor (2009), foi 

através de Hegel. Para o filosofo, no plano íntimo, todos têm consciência da maneira como a 

identidade pode ser formada, através das relações. Já no plano social, existe uma política de 

reconhecimento igualitário ininterrupta. Os dois planos “[...] se formaron a partir del creciente ideal 

de autenticidad, y el reconocimiento desempeña un papel esencial en la cultura que surgió em torno 

a este ideal” (TAYLOR, 2009, p. 68). 

 No plano social, a interpretação de que a identidade se constitui através do diálogo é não por 

uma escrita social predefinida, proporcionou que a política do reconhecimento igualitário obtivesse 

maior destaque e importância (TAYLOR, 2009). Para o autor, o reconhecimento igualitário faz parte 

de uma sociedade democrática e pode proporcionar danos a aqueles que o negam. Além do mais, 

negar tal reconhecimento pode ser uma forma de opressão. 
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No sólo el feminismo contemporáneo sino también las relaciones raciales y las discusiones del 
multiculturalismo se orientan por la premisa de que no dar este reconocimiento puede constituir 
una forma de opresión. (TAYLOR, 2009, p. 68) 
 

Porém, com o conceito moderno de identidade, Taylor (200) afirma que surgiu a política da 

diferença. Diferente da política da identidade igualitária, onde se pretende a igualdade de direitos, a 

política da diferença pede o reconhecimento da identidade única do indivíduo ou de um grupo. 

 
En el caso de la política de la diferencia, también podríamos decir que se fundamenta en un 
potencial universal, a saber: el potencial de moldear y definir nuestra propia identidad, como 
individuos y como cultura. (TAYLOR, 2009, p. 75) 
 

 Fraser (2010) menciona que tais questões envolvendo o reconhecimento da identidade, 

estavam “carregadas de promessa de emancipação” (p.114). Tais questões ganharam ainda mais 

importância na virada do século, segundo a autora. Porém, seu significado é diferente, “[...] as 

questões de “identidade” estimularam campanhas pela purificação étnica e até pelo genocídio, bem 

como movimentos que mobilizaram resistência a elas” (FRASER, 2010, p. 114). 

 A busca pelo reconhecimento da diferença, acabou por conduzir conflitos sociais ”de 

campanhas pela soberania nacional e autonomia subnacional a batalhas em torno do 

multiculturalismo” (FRASER, 2010, p. 114). Assim, Fraser indaga por que mesmo com o fim do 

comunismo soviético e da aceleração da globalização, tantos conflitos se apresentam através do 

reconhecimento. Para a autora, tal questão “[...] significa também observar o relativo declínio de 

reivindicações pela redistribuição igualitária” (FRASER, 2010, p. 115). 

 Assim, a gramatica de reinvindicações politicas passa por novas mudanças, o que, para Fraser 

(2010) é algo preocupante por duas razões. Primeiro, o problema de deslocamento. Nele, o 

movimento de redistribuição ao reconhecimento ocorre mesmo com uma aceleração da globalização 

econômica, um uma época onde o capitalismo aumenta cada vez mais a desigualdade econômica. 

“Neste contexto, as questões de reconhecimento são úteis menos para suplementar, complicar e 

enriquecer conflitos de redistribuição do que para marginalizar, ofuscar e deslocá-los” (FRASE, 2010, 

p. 115). 

 O segundo problema mencionado pela autora é o da reificação. Esse problema ocorre, pois, 

os conflitos por reconhecimento ocorrem em uma época de interação e comunicação transcultural, 

“quando a migração acelerada e os fluxos da mídia global estão miscigenando e pluralizando as 

formas culturais” (FRASER, 2010, p. 115). Assim, muitas vezes o rumo dos conflitos acaba não 

promovendo uma interação respeitosa em um ambiente multicultural e sim reifica as identidades do 

grupo. “[E]les antes tendem a encorajar o separatismo, a intolerância e o chauvinismo, o 

patriarcalismo e o autoritarismo” (FRASER, 2010, p. 115). 
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Os dois problemas – deslocamento e reificação – são extremamente graves: à medida que a 
política de reconhecimento desloca a política de redistribuição, ela pode, de fato, promover a 
desigualdade econômica; à medida que concretiza identidades de grupo, arrisca-se a sancionar 
violações de direitos humanos e congelar os mesmos antagonismos que ela pretende mediar. 
(FRASER, 2010, p. 116) 
 

 Porém, Fraser (2010) destaca que nem todas as formas de políticas de reconhecimento causam 

danos. Algumas políticas podem suprimir graves injustiças que não podem ser corrigidas apenas pela 

redistribuição. Se empregada da maneira correta, a luta por reconhecimento, segundo Fraser (2010), 

pode auxiliar na redistribuição de poder e riqueza, além de promover interação e cooperação entre 

diferenças. 

 

2.1 Reconhecimento como status social 

 

 Uma abordagem que pode ser utilizada é a do reconhecimento como status social (FRASER, 

2010). Nessa abordagem, o reconhecimento das identidades especificas dá lugar ao status dos 

membros de determinado grupo individual, como auxiliares na integração social. “[S]ignifica uma 

política voltada para o domínio da subordinação, através do estabelecimento da parte não reconhecida 

como um membro completo da sociedade, capaz de participar na mesma condição que o resto” 

(FRASER, 2010, p. 121). 

 
Considerar o reconhecimento como uma questão de status, significa averiguar os padrões 
institucionalizados de valor cultural com respeito a seus efeitos sobre a posição relativa dos 
atores sociais. Se e quando tais modelos instituem atores como pares, capazes de participar no 
mesmo nível um com o outro na vida social, então podemos falar de reconhecimento recíproco 
e de igualdade de status. (FRASER, 2010, p. 121) 
 

Assim, o não-reconhecimento acontece quando o status de parceiro integral na sociedade é 

negado, “como uma consequência de padrões institucionalizados de valor cultural que constituem 

uma pessoa como comparativamente não merecedora de respeito ou estima” (FRASER, 2010, p. 121). 

Então, o não-reconhecimento acontece através de instituições sociais que controlam a interação com 

base em normas culturais que impedem a paridade de participação (FRASER, 2010). 

 O não-reconhecimento, como destaca Fraser (2010), também pode estar amparado nos 

princípios legais, ou institucionalizados através de políticas governamentais, códigos e práticas 

profissionais. Ou seja, no modelo de status o não-reconhecimento está na forma de subordinação 

institucionalizada.  

 
Restaurar o não-reconhecimento agora significa mudar instituições sociais, ou, mais 
especificamente, mudar os valores que regulam a interação, os quais impedem a paridade de 
participação em todos os lugares institucionais relevantes. (FRASER, 2010, p. 122) 
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A maneira como a restauração será feita depende da maneira como o não-reconhecimento é 

apresentado. Ou seja, acabar com o não-reconhecimento significa alterar padrões institucionalizados 

que impedem a paridade participativa (FRASER, 2010). Segundo a autora, o modelo de status não 

tem, primariamente, nenhum compromisso na busca de reparar o não-reconhecimento. O modelo 

“leva em consideração uma variedade de possibilidades, dependendo do que precisamente as partes 

subordinadas precisem para serem capazes de participar como pares na vida social” (FRASER, 2010, 

p. 123). 

 
Em todo caso, o modelo de status adapta a reparação aos arranjos reais que impedem a 
paridade. Assim, ao contrário do modelo de identidade, ele não concede um privilégio a priori 
a abordagens que valorizem especificidades grupais. Ao contrário, em princípio, proporciona 
o que poderíamos chamar de reconhecimento universalista e reconhecimento desconstruído, 
bem como o reconhecimento afirmativo da diferença. O ponto crucial, uma vez mais, é que no 
modelo de status a política de reconhecimento não se detém na identidade, mas procura 
reparações institucionais para danos institucionalizados. (FRASER, 2010, p. 123) 
 

 Então, o modelo de status, segundo Fraser (2010), entende a justiça em duas dimensões 

distintas. Uma é a dimensão do reconhecimento, que envolve os efeitos de significados 

institucionalizados e normas sobre a posição dos atores sociais. A outra é a dimensão de distribuição, 

que envolve a alocação de recursos aos atores sociais.  

 Além disso, o modelo de status proposto por Fraser (2010), evita a reificação de identidades 

grupais. O reconhecimento deve ser não individual, mas o status dos indivíduos participantes de um 

grupo. Assim, estabelece a paridade de participação, “valorizando desta maneira a interação 

transcultural, como oposta ao separatismo e obstáculos de grupo. Longe de encorajar o comunitarismo 

repressivo, então, o modelo de status antagoniza-se com ele” (FRASER, 2010, p. 127). 

 

3.  ANALISE DA CARTA DE PRINCIPIOS  

 

 Nesta sessão busco discutir, ainda que de forma simplória, algumas das questões abordadas 

pelo movimento O Sul é o Meu País em sua Carta de Princípios e a teoria apresentada na sessão 

anterior. Assim, buscando identificar a justificativa das demandas do movimento e quais injustiças 

ele sofre. 

 Em sua Carta de Princípios o movimento apresenta a seguinte finalidade: “elaborar estudos e 

organizar debates livres para avaliar as possibilidades pacíficas e democráticas de autodeterminação 

do povo sulino, que habita os territórios dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
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através da forma plebiscitaria”10. 

 Sobre a questão de autodeterminação, o movimento apresenta o seguinte argumento: 

“Respalda-se na regra do milenar do Direito Natural de que os povos têm direito a sua 

autodeterminação, desde que a população emancipada expresse democraticamente sua vontade 

soberana”. 

 Os fatores para a busca da autodeterminação, segundo o movimento são:  fatores políticos, 

tributários, econômicos, geográficos, culturais, sociais, morais e históricos. Cabe aqui destacar 

trechos de alguns fatores citados pelo movimento: 

• Fatores Políticos: O franco desrespeito à regra constitucional de que “todos são iguais perante 

a lei”, além de que a cada eleitor deve corresponder um voto, permite que a representação na 

Câmara Federal seja viciada. Uma perniciosa representação parlamentar gritantemente 

desproporcionalizada, quebra também o preceito estabelecido na Constituição sobre a 

igualdade entre os Estados Federados. A existência de uma política financeira que premia a 

especulação em detrimento da produção.  

• Fatores Tributários: A abominável sangria tributária da região Sul, sempre submetida à má 

distribuição do bolo tributário, que privilegia regiões, discriminando outras, bem como a má 

distribuição do nosso esforço tributário que apenas contempla o fortalecimento das 

oligarquias políticas clientelistas do Norte e Nordeste, em prejuízo das próprias populações 

daquelas regiões.  

• Fatores Econômicos: A Região Sul tem todos os requisitos necessários para se tornar uma 

das nações mais prósperas do planeta.  

• Fatores Culturais: A população Sulina hoje é de cerca de 25 milhões de pessoas, de origem 

europeia, miscigenada ao africano, ao americano nativo e ao asiático. Esta miscigenação que 

absorveu cultura, costumes e tradições de quatro continentes, associada aos fatores climáticos 

e geográficos inerentes à Região Sul, moldou o perfil que é peculiar do sulino, diferenciando-

o das demais regiões brasileiras. O povo Sulino tornou-se assim detentor de uma 

diversificadíssima cultura, que se expressa através dos costumes e das tradições que a região 

cultiva, de onde se projetaram expressões artísticas para o mundo inteiro. 

• Fatores Sociais: O galopante crescimento da pobreza da população sulina e sua acentuada 

degradação social, com a proliferação das condições subumanas, são fatores que causam 

indignação, principalmente porque não existe perspectiva de reversão deste caótico quadro 

dentro do cenário sob o controle do estado brasileiro. 

                                                
10 Carta de Princípios. Disponível em: https://www.sullivre.org/carta-de-principios/ 
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É possível notar, através dos pontos aqui apresentados, que a paridade de participação não é 

negada ao O Sul é o Meu País e as questões culturais, definidas pelo movimento, não são negadas ou 

oprimidas. Assim, não existe uma opressão da identidade do que o movimento chama de “povos do 

Sul”. O que é possível perceber é uma reificação, proporcionada pela luta da diferença dos “povos do 

Sul” em relação as demais culturas. 

Um dos fatores apresentados que pode oferecer a falta de paridade é a representação política 

no Congresso, porém como aponta Fraser (2010) através do modelo de status, o não-reconhecimento 

pode estar amparado em questões legais. E, aqui é importante destacar, podemos correlacionar com 

a falta de paridade, e não de reconhecimento, afinal, não existem dispositivos que neguem ou 

oprimam os representantes da Região Sul no Congresso brasileiro. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Este artigo buscou, ainda que de forma inicial e simplificada, compreender a luta por 

reconhecimento do movimento separatista O Sul é o Meu País, através da análise de sua Carta de 

Princípios, identificando as possíveis injustiças sofridas alegadas pelo movimento e as avaliando 

através da Teoria do Reconhecimento. 

 Para tal, foi apresentado o conceito de reconhecimento e identidade discutido por Taylor 

(2009), o qual aborda questões relacionadas ao reconhecimento individual, social e da diferença. 

Além das questões levantadas por Fraser (2010), que menciona possíveis deslocamentos e reificações 

através do modelo de identidade, apresentando assim um modelo de status social relacionado ao 

reconhecimento. 

Assim, foi possível concluir que a paridade de participação não é negada ao O Sul é o Meu 

País e as questões culturais, definidas pelo movimento, não são negadas, não existindo uma opressão 

da identidade. Porém, ocorre uma reificação, proporcionada pela luta da diferença dos “povos do 

Sul”. 
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RESUMO 

 
Utilizadas de forma intensiva durante as campanhas eleitorais, a propaganda negativa é fundamental                         
para entender as disputas políticas eleitorais e a própria democracia moderna. Assim, o objetivo do                             
artigo é analisar a agenda de ataques na campanha presidencial brasileira de 2014, considerada                           
acirrada e um momento preponderante na atual conjuntura política do país. Para tanto, serão                           
explorados os programas exibidos pelo HGPE nos dois turnos dos principais candidatos à                         
presidência da República: Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff (PT). 
 
Palavras-chave: Campanhas Eleitorais; Propaganda Negativa; HGPE; Eleições 2014. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Ninguém conseguiria imaginar no início de 2013 que a corrida presidencial de 2014 seria tão                             

quente. Muitos analistas até apontavam uma reeleição tranquila para a presidente Dilma Rousseff.                         

Mas não foi bem assim. A campanha foi marcada por oscilações importantes na preferência do                             

eleitorado, que conduziram, por exemplo, à incerteza de quem iria para o segundo turno até a                               

apuração das urnas do dia 05 de outubro. Consideramos aqui que para entender o cenário da disputa                                 

de 2014 é preciso recorrer a fatos que ocorrem ainda em 2013, como as manifestações de rua, o                                   

julgamento do mensalão, cenário econômico de aumento da inflação e queda de investimentos,                         

denúncias de corrupção na Petrobrás e deflagração da operação Lava-Jato. Acrescentamos a isso                         

também a fatos que ocorreram já durante a corrida, como a morte do candidato do PSB, Eduardo                                 

Campos, e a sua substituição por Marina Silva. Elementos explorados nas campanhas dos principais                           

candidatos e na agenda da propaganda negativa eleitoral dos mesmos, principalmente de Aécio                         

Neves contra a presidente candidata à reeleição. Assim, a combinação entre problemas internos,                         

insatisfação com a política e tragédias imprevistas transformam a disputa pela cadeira da                         

presidência numa corrida cheia de alto e baixos, que acirrou a polarização entre esses dois partido,                               

que tentaremos analisar à luz dos ataques de cada um dos principais candidatos, caracterizando suas                             

1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Doutora em Ciência Política (PPGPOL/UFSCar), membro do grupo de pesquisa Comunicação Política, Partidos e 
Eleições da UFSCar. E-mail: lucyjorn.al@gmail.com. 
3 Doutoranda em Ciência Política (PPGPOL/UFSCar); membro do grupo de pesquisa Comunicação Política, Partidos e               
Eleições da UFSCar. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail:                 
mercia_f.alves@hotmail.com. 
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agendas e principais enquadramentos.  

Assim, o objetivo do artigo é analisar a agenda de ataques nas campanhas eleitorais a partir                               

da análise de conteúdo do HGPE dos dois principais candidatos à presidência da República no                             
4

Brasil em 2014, nos primeiro e segundo turnos, a saber: Aécio Neves (PSDB) , Dilma Rousseff                             
5

(PT) . Durante as eleições, os programa s exibidos pelo HGPE são relevantes porque marcam o                             
6

início do “tempo da política”, ajudam na escolha eleitoral - seja por cristalizar as opções eleitorais                               

ou por influir no processo de persuasão - e também é o melhor momento para os candidatos                                 

desenvolverem suas ideias e expor seus projetos, o que esclarece seu posicionamento para os                           

eleitores. 

Este artigos é composto de três partes: na primeira apresentamos os principais conceitos que                           

regem a investigação; na segunda apresentaremos os dados da análise da propaganda negativa                         

eleitoral dos candidatos assinalados e, por fim, apresentamos algumas considerações sobre os                       

achados da pesquisa. 

 
2. CAMPANHAS E  PROPAGANDA NEGATIVA 
 

Utilizadas de forma intensiva durante as campanhas eleitorais, a propaganda negativa é um                         

aspecto fundamental para entender as disputas políticas e a própria democracia moderna. Ela                         

permite que sejam apresentadas as debilidades dos adversários políticos ou mesmo os riscos de                           

projetos e decisões para um país, ampliando as frentes do debate democrático, mas também gerando                             

rejeição, afastamento e, em termos de voto, inversões de posições (GEER, 2006). Sem a                           

propaganda negativa, por exemplo, o eleitor não estaria informado sobre as consequências dos                         

defeitos de um candidato, já que não se espera que um candidato ―fale mal‖ de si mesmo                                 

(POLBORN e YI, 2005). Em um cenário da rational choice, quando a mobilização e a escolha do                                 

eleitor são tratadas como uma questão de avaliação entre custos e benefícios (DAHL, 2005;                           

DOWNS, 1999), a propaganda negativa torna-se ainda mais relevante, já que ela permite um                           

cálculo ―mais exato‖ levando em consideração pontos positivos e negativos. 

No Brasil, uma pesquisa recente com experimento controlados confirmou que os spots                       

negativos de formato comparativo eram mais lembrados e eficientes sobre o voto do eleitorado,                           

reforçando o entendimento de que a mensagem negativa surte efeito maior quando o formato é                             

menos agressivo e que provoca o cálculo entre “eles e eu” (PIMENTEL JR, 2015). Neste sentido,                               

4 Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. 
5 Partido da Social Democracia Brasileira. 
6 Partido dos Trabalhadores. 
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Borba (2015) defende que a cultura política deve ser levada em consideração para entender os                             

efeitos e o próprio uso dessa estratégia por parte das campanhas. Numa entrevista recente,                           

Desposato aponta que países latino-americanos possuem uma cultura política que desestimula a                       

competição e estimula a cooperação, o que serve de desincentivo para o uso proeminente de ataques                               

(BORBA, 2013). Desta forma, concordamos que a propaganda negativa é uma estratégia com                         

potencial de alterar a intenção de votos e o cenário eleitoral das candidaturas, mas se usada de                                 

forma excessiva pode gerar um dos três principais efeitos de rebote apontados pela literatura: efeito                             

bumerangue, duplo impacto ou síndrome de vítima.   

A despeito das discordâncias da literatura, percebemos que a propaganda negativa é então                         

entendida como uma ação estratégica de campanha que tem como objetivo ressaltar mais os                           

defeitos do adversário ou da oposição, do que destacar ou enfatizar as virtudes do próprio                             

candidato, partido ou posicionamento político (GARCÍA-BEAUDOUX, D‘ADAMO E               

SLAVINSKY, 2005). Ao mesmo tempo, entendemos que a ambiguidade aparente na literatura                       

sobre seus efeitos e suas possibilidades (GARCÍA BEAUDOUX E D'ADAMO, 2013a), dá ainda                         

mais relevância aos estudos e pesquisas no sentido de identificar suas nuances, características e                           

principalmente até onde ou em quais contextos esses efeitos se mantêm. Neste sentido, cabe                           

ressaltar que diversos pesquisadores na Europa e na América Latina têm testado os modelos e                             

conclusões resultantes das pesquisas americanas – que são tradicionais no campo – a fim de                             

verificar se as mesmas premissas se mantêm como, por exemplo, a questão da perda de votos por                                 

quem ataca (PIMENTEL JR, 2015). Ou para verificar se a cultura política dos países e contextos                               

político-institucionais modificam os resultados encontrados na literatura americana (YOUNG,                 

2003; HOLTZ-BACHA E KAID, 1995; HOLTZ-BACHA E LESSINGER, 2004; SOKENSEN,                   

2003). 

 
 
3. A  PROPAGANDA NEGATIVA NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 
 

Como apontam Borba, Veiga e Martins (2015), a propaganda negativa de 2014 teve                         

comportamentos fora das premissas já mapeadas pelo campo de estudos, como o fato de que “quem                               

lidera não olha para trás” ou mesmo de que “quem bate perde”. O clima de polarização e mudança                                   

estabelecidos pelo contexto anterior acabaram obrigando a presidenta Dilma Rousseff, mesmo na                       

frente, a se valer da estratégia já na primeira semana de campanha.  

Outro dado interessante é que esta eleição revelou um aumento das curvas de negatividade                           
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nos sete pleitos disputados desde 1989. Foi o segundo maior índice de propaganda negativa, em                             

segundo turno, desde a disputa Collor x Lula. Isso demonstra o acirramento da disputa que, nos dois                                 

turnos, levantou dúvidas sobre o vencedor até o último minuto. No gráfico abaixo as curvas de                               

propaganda negativa segundo turno das eleições 2 (1994) e 3 (1998) estão em zero porque foram                               

eleições com apenas 1 turno. 

 

Gráfico 1: Evolução da propaganda negativa eleitoral de 1989 a 2014 - Brasil 

 

 
Entretanto, além da quantidade de tempo dedicado aos ataques aos adversários, torna-se                       

necessários entender o conteúdo veiculado nessa janela considerando que os assuntos debatidos na                         

agenda da campanha são essenciais para o ambiente informacional do eleitorado. Para tanto,                         

apresentaremos a seguir a agenda dos dois candidatos competitivos e os enquadramentos utilizados                         

para desqualificar os adversários perante o eleitorado nas eleições presidenciais brasileiras de 2014.                         

Começaremos pelos candidatos de oposição já que são eles que, em campanhas acirradas ou não,                             

recorrem aos ataques exatamente para poderem construir suas candidaturas como alternativa ao                       

governo vigente. 

Para atender ao objetivo de analisar a agenda de ataques nas campanhas eleitorais a partir do                               

HGPE das eleições de 2014 de Aécio Neves e Dilma Rousseff, a amostra conta com 91 programas                                 

em bloco (HGPE) . A escolha da propaganda eleitoral em bloco e das inserções deve-se ao fato de                                 
7

que pretendemos caracterizar a agenda de ataques veiculados no principal meio de propaganda                         

7 Consideramos os dois turnos totalizando 48 programas de Aécio Neves (PSDB) e 43 programas de Dilma Rousseff                  
(PT). Apesar de terem os mesmos dias e as mesma quantidade de exibições, o números diferem porque consideramos                  
apenas os programa inéditos, que, em sua maioria eram transmitidos no horário noturno. Quando eles eram diferentes                 
no HGPE vespertino, também entrava na amostra. 

801



 

política e eleitoral utilizados no país.  

Para identificar a agenda e o enquadramento das mensagens utilizamos uma abordagem                       

qualitativa a partir da análise de conteúdo, com codificação aberta entre pares e testes de                             

replicabilidade a partir do alpha de Cohen (LIMA, 2013). Os dados foram analisados em três                             

etapas: análise da agenda/ enquadramentos da propaganda negativa eleitoral a partir do HGPE. Para                           

analisar a campanha negativa de cada candidato transcrevemos os programas eleitorais de cada                         

candidato . Após transcritos, procedemos uma categorização entre segmentos positivos, negativos e                     
8

de defesa. 

Essa separação foi baseada nos seguintes critérios: positivo (quando ressalta as qualidades                       

do candidato, apresenta propostas, constrói a imagem do candidato); negativo (quando faz crítica ao                           

adversário, seu partido, aliados, organizações às quais ele está vinculado; quando o candidato se                           

enaltece em comparação ao adversário) ou de defesa (quando o candidato antecipadamente                       

apresenta justificativa para problemas que poderiam ser utilizados contra ele ou responde críticas                         

recebidas sem criticar o adversário de volta), podendo um mesmo segmento possuir mais de um                             

tipo de estratégia. Como se pode observar, reunimos os segmentos comparativos e de ataques na                             

mesma classificação - negativo - concordando com Steibel (2006). 

Para definir a qual classificação o segmento pertencia, observamos ainda sobre quem a                         

mensagem falava – o alvo. Este recurso serviu, principalmente, para classificar o material de                           

campanha da presidente Dilma Rousseff que incorporou na campanha termos comuns às narrativas                         

da oposição - como mudança (OLIVEIRA E GOBBI, 2015; FIGUEIREDO ET AL, 1997). No                           

material trabalhado, os trechos de defesa eram estruturalmente semelhantes aos de ataques já que                           

admitiam problemas na realidade brasileira, entretanto apontavam como responsável a crise                     

mundial, a história, a estrutura de serviços. O alvo não era um adversário. Assim, não eram                               

codificados como mensagem negativa. 

Ao passo que os segmentos em que o alvo era o adversários, quer seja para ser criticado,                                 

quer seja para ser comparado, foi codificado como negativo. Após essa classificação, todos os                           

segmentos em que a categoria “negativo” apareceu foram separados para compor um subcorpus da                           

propaganda negativa eleitoral especificamente . Os segmentos deste subcorpus foram categorizados                   
9

8 A partir de um modelo desenvolvido pelo grupo de pesquisa ―Comunicação Política, Partidos e Eleições (UFSCar),                 
adaptado dos modelos desenvolvidos por Albuquerque (1999a) e Panke e Cervi (2011). 
9 Durante a seleção dos segmentos não consideramos se o segmento seria predominantemente positivo, negativo,               
comparativo ou de defesa. Ou seja, o tempo dedicado ao ataque dentro do segmento não importava. Caso aparecesse                  
alguma fala em que o alvo era o adversário ou houvesse uma comparação, este segmento inteiro era separado. Este                   
recurso apesar de dificultar a mensuração da intensidade de ataques pelo fator “tempo utilizado” nos dá a vantagem de                   
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então a partir das seguintes variáveis: n. de entrada; data de exibição (dia/mês); horário                           

(manhã/noite); turno (1º/2º); autor (porta-voz/candidato/locutor off/entrevistado/apoiador/           

convidado); alvo (partido/ candidato/ governo); trecho (transcrição da fala do segmento onde é feita                           

a crítica). Além disso, foram codificados as agendas.  

Como os temas da agenda entre os candidatos poderiam ser diferentes (educação, saúde,                         

corrupção), depois de identificados especificamente, eles foram reorganizados em “tipos gerais” .                     
10

Como descrito abaixo: 

a) Personalidade: críticas pessoais trazendo características pessoais ou da vida privada.  

b) Política: temas voltados para a trajetória administrativa do adversário ou atributos                     

que um ― gestor público‖ deveria ter para garantir um bom governo no futuro. Esta foi                               

subdividida em outras três: 

B.1. Administrativo: se refere à sua qualificação como administrador (passado).                   

Exemplo: incompetência, governa para o partido e não para o povo;  

B.2. Temático: áreas de políticas públicas que foram creditadas à má administração                       

do adversário. Exemplo: educação, saúde, segurança, emprego;  

B.3. Atributos políticos: se refere às características públicas que o candidato deveria                       

ter para governar bem (futuro). Exemplo: falta de base parlamentar; 

c)  Programático: os temas que tratam das propostas de governo do candidato. O que                         

ele irá fazer (futuro); 

d)  Campanha: críticas à campanha adversária. Exemplo: campanha mentirosa, desleal,                 

ataques abaixo da cintura;  

e)  Outros: quando não se encaixava em nenhuma das outras categorias. 

 
 
3.1 PROPAGANDA NEGATIVA ELEITORAL DE AÉCIO NEVES: PAPO RETO E ATAQUES                     
DIRETOS 
 

A campanha eleitoral começa, mesmo com a morte de Eduardo Campos, ainda com o clima                             

identificar temas que aparecem mesmo num discurso que não é predominantemente de crítica. Um exemplo disso foi o                  
HGPE do candidato Aécio Neves. Com pouco mais de 4 minutos de tempo de televisão, sua equipe usou grandes                   
segmentos em que o candidato alternava entre críticas aos adversários e autopromoção. Se todo o segmento fosse                 
desprezado, parte significativa dos ataques do candidato seria perdida, o que iria afetar a identificação da agenda de                  
temas dos ataques de forma mais completa. 
10 Esses tipos foram criados a partir de uma amostra aleatória dos segmentos. Assim, com fins de resumo, a agenda da                     
propaganda negativa foi classificada em pessoal, administrativa, temática, atributos políticos, programática, campanha e             
outros. Cada segmento poderia ter mais um tipo.  
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de polarização entre PT e PSDB. Assim, o candidato tucano escolhe como alvo principal a                             

candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma Rousseff. Não há um                           

programa de HGPE veiculado por sua candidatura que não contenha pelo menos um segmento de                             

ataque dedicado à petista. Já no programa 1, adotando uma linguagem visual de estadista, ele faz                               

um longo discurso sobre como Dilma teria perdido a oportunidade de melhorar o Brasil, como                             

vinha acontecendo antes dela assumir, como no trecho selecionado abaixo: 

 

Mas infelizmente essa realidade vem mudando e a verdade é que hoje, o Brasil está pior do que estava                                     
a quatro anos atrás. O fato é que umas das principais conquistas que nos trouxeram até aqui hoje estão                                     
em risco. Problemas que já haviam sido superados estão agora voltando. A inflação já está aí de novo                                   
batendo na sua porta, entrando na sua casa. Na economia, o Brasil parou de crescer. E quando a                                   
economia não cresce, ninguém mais cresce e a vida não melhora. O Brasil que vinha bem, que tinha                                   
avançado, perdeu o rumo. Mas é importante que fique muito claro: o problema nunca foi e nem é o                                     
Brasil. O problema é a forma como o Brasil vem sendo governado. E quando o governo vira                                 
problema, aí sim, tudo vira problema. A saúde vira problema, a segurança, o transporte, a educação.                               
Todos viram problemas. Por isso, é que a grande maioria dos brasileiros quer mudanças. E o Brasil                                 
pode mudar. Mas não é mudar por mudar. É mudar para melhorar. Mudar o que vem dando errado e                                     
fazer o que há muito tempo já deveria ter sido feito. O Brasil precisa de liderança. Liderança para                                   
organizar um governo que funcione. Um governo formado por gente capaz, preparada, sem importar                           
de que partido elas são. Está na hora de o Brasil se unir para voltar a crescer. Essa é a mudança que eu                                             
acredito e é hora de nos unirmos em torno de um ousado projeto de país e não apenas em torno de um                                           
projeto de poder (HGPE AÉCIO, programa 1, segmento 1). 

 

Isso também se explica porque, apesar da perda da popularidade, a presidente ainda entra na                             

disputa liderando as pesquisas de intenção de votos e, com isso, alvo preferencial dos adversários.                             

Ao todo foram 7 semanas de campanha e neste período foram separados 84 segmentos negativos,                             

dando um total de 13,46% do total de segmentos do HGPE distribuídos da seguinte forma: 

 
Gráfico 2: Segmentos negativos na campanha de Aécio Neves (PSDB)/1° turno 

 

 

Percebe-se no gráfico que com o avanço da disputa aumenta o uso de ataques. Vale ressaltar                               
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vinha acontecendo antes dela assumir, como no trecho selecionado abaixo: 

 

Mas infelizmente essa realidade vem mudando e a verdade é que hoje, o Brasil está pior do que estava                                     
a quatro anos atrás. O fato é que umas das principais conquistas que nos trouxeram até aqui hoje estão                                     
em risco. Problemas que já haviam sido superados estão agora voltando. A inflação já está aí de novo                                   
batendo na sua porta, entrando na sua casa. Na economia, o Brasil parou de crescer. E quando a                                   
economia não cresce, ninguém mais cresce e a vida não melhora. O Brasil que vinha bem, que tinha                                   
avançado, perdeu o rumo. Mas é importante que fique muito claro: o problema nunca foi e nem é o                                     
Brasil. O problema é a forma como o Brasil vem sendo governado. E quando o governo vira                                 
problema, aí sim, tudo vira problema. A saúde vira problema, a segurança, o transporte, a educação.                               
Todos viram problemas. Por isso, é que a grande maioria dos brasileiros quer mudanças. E o Brasil                                 
pode mudar. Mas não é mudar por mudar. É mudar para melhorar. Mudar o que vem dando errado e                                     
fazer o que há muito tempo já deveria ter sido feito. O Brasil precisa de liderança. Liderança para                                   
organizar um governo que funcione. Um governo formado por gente capaz, preparada, sem importar                           
de que partido elas são. Está na hora de o Brasil se unir para voltar a crescer. Essa é a mudança que eu                                             
acredito e é hora de nos unirmos em torno de um ousado projeto de país e não apenas em torno de um                                           
projeto de poder (HGPE AÉCIO, programa 1, segmento 1). 

 

Isso também se explica porque, apesar da perda da popularidade, a presidente ainda entra na                             

disputa liderando as pesquisas de intenção de votos e, com isso, alvo preferencial dos adversários.                             

Ao todo foram 7 semanas de campanha e neste período foram separados 84 segmentos negativos,                             

dando um total de 13,46% do total de segmentos do HGPE distribuídos da seguinte forma: 

 
Gráfico 2: Segmentos negativos na campanha de Aécio Neves (PSDB)/1° turno 

 

 

Percebe-se no gráfico que com o avanço da disputa aumenta o uso de ataques. Vale ressaltar                               

 

ainda que este aumento é também ocasionado porque a campanha tucana começa a atacar Marina.                             

Na terceira semana de campanha, as críticas à ex-ministra aumentam e convergem com o aumento                             

do número total de segmentos de ataques.   

 
Gráfico 3: Quantidade de segmentos de ataques x alvo x semana - Aécio Neves (PSDB) 1° 

turno  

 

 

No gráfico acima percebemos ainda um terceiro alvo do candidato nomeado de “Dilma e                           

Marina”. Aqui entram os ataques em que o candidato se referia às adversárias de forma geral ou                                 

quando a candidatura “colou” a imagem de Marina à Dilma. A estratégia era relembrar as origens                               

petistas da ex-ministra destacando a contradição do “discurso do novo e da mudança” que a                             

constituía como oposição e também permitindo que o conjunto de críticas feitas ao PT atingisse as                               

duas candidatas ao mesmo tempo.  

Com isso, Marina passa a ter desgaste quando é citada diretamente, mas também por                           

semelhança à Dilma e seus símbolos. Um exemplo disso é o trecho abaixo, em que a campanha                                 

tucana mostram que Dilma e Marina foram ministras de Lula e ficaram caladas durante o mensalão.                               

O material foi veiculado tanto em forma de inserção quanto dentro do programa eleitoral de Aécio.  

Neste sentido, codificamos os ataques com alvo duplo - Dilma e Marina - para identificar                             

essa estratégia e não contaminar o número de segmentos de ataques em que as candidatas eram                               

criticadas em separado. Entretanto, quando as duas candidatas aparecem no mesmo segmento, mas                         

com argumentos e temas da crítica diferentes, elas foram codificadas em separado. No Gráfico                           

abaixo, os valores do eixo y se referem a quantidade de segmento de propaganda negativa foi                               

destinado a cada uma das candidatas adversárias.   

Mesmo com a entrada de uma terceira via a ser combatida que dividiu o poder de fogo da                                   

campanha tucana, o alvo preferencial de Aécio ainda foi a presidenta eleita. Isso se demonstra na                               

presença de uma quantidade de ataques contra Dilma superior que aos ataques à “Marina” ou à                               
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“Dilma e Marina”, em todas as semanas do HGPE do primeiro turno e o desaparecimento de                               

Marina na última semana. Além disso, como mostra o Gráfico abaixo, na semana 3, Dilma aparece                               

em 11 dos 11 segmentos de propaganda negativa (100%), enquanto Marina é alvo em 5 dos 11                                 

(45,45%). Na semana 7, Dilma figura novamente em 100% dos trechos e Marina em nenhum. 

 

Gráfico 4: Percentual de segmentos de ataques x candidata x semana de campanha – Aécio 
Neves (PSDB) 1° turno  

 

 

Em todos estes segmentos, diferentes temas foram utilizados pela candidatura tucana para                       

criticar suas adversárias. Cada segmento assim poderia ter mais de um tema, o que gerou 173                               

entradas temáticas. Na agenda de ataques contra a presidente Dilma Rousseff, Aécio centrou fogo                           

no seu desempenho administrativo (administração), nos baixos números do crescimento da                     

economia (temático), na acusação de que a presidente, seu partido e seu governo estavam mais                             

preocupados com o poder do que com o povo e nas denúncias de corrupção do Mensalão e da                                   

Petrobrás (atributos políticos). Ao todo foram codificados 121 entradas temáticas contra Dilma, o                         

que representa 69,94% das codificações.   
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Gráfico 5: Tipos de agenda de Aécio Neves (PSDB) x Dilma Rousseff (PT)  

 

As agendas temática e administrativa foram as que receberam mais atenção, seguida dos                         

atributos políticos. Isso se deve ao fato de que, por vezes, Aécio critica Dilma Rousseff de forma                                 

específica, reclamando da saúde ou da economia do país (temática). Outros momentos a crítica não                             

citava uma área específica, mas a administração em geral (administrativa). Os dois trechos a seguir                             

servem como exemplo. No primeiro, Dilma é criticada administrativamente e no segundo                       

tematicamente.   

 

(...) Dilma teve essa oportunidade, mas o fato é que seu governo não deu certo e hoje o                                   
Brasil está pior que a quatro anos. Por isso que hoje a maioria dos brasileiros quer                               
mudanças. E é justamente aí que começam as dúvidas. Mudar o que? Mudar como? Mudar                             
com quem? Tem quem ache que essa mudança é só tirar o PT do governo e o assunto está                                     
encerrado. Eu até entendo. Mas essa é apenas uma parte da solução, porque, além de trocar                               
aquilo que não funciona é preciso colocar no lugar um governo que funcione, que resolva                             
os problemas das pessoas. Para que daqui a quatro anos não estejamos todos aqui de novo                               
reclamando de um governo que não funciona (...) (HGPE AECIO - programa 6, segmento                           
12). 
 
(...) O fato é que umas das principais conquistas que nos trouxeram até aqui hoje estão em                                 
risco. Problemas que já haviam sido superados estão agora voltando. A inflação já está aí de                               
novo batendo na sua porta, entrando na sua casa. Na economia, o Brasil parou de crescer. E                                 
quando a economia não cresce, ninguém mais cresce e a vida não melhora. O Brasil que                               
vinha bem, que tinha avançado, perdeu o rumo. Mas é importante que fique muito claro: o                               
problema nunca foi e nem é o Brasil. O problema é a forma como o Brasil vem sendo                                   
governado. E quando o governo vira problema, aí sim, tudo vira problema. A saúde vira                             
problema, a segurança, o transporte, a educação. Todos viram problemas (...) (HGPE                       
AECIO - programa 1 - segmento 1). 

 

Como é possível verificar nos trechos acima, a candidata à reeleição é criticada diretamente,                           

pelo seu governo, com relação ao desempenho de áreas no país e também ao seu partido. A                                 
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separação em administrativo e temático nos auxilia a perceber essa diferença. Além disso,                         

qualificamos a agenda temática para verificar quais áreas estavam sendo mais ressaltadas nos                         

ataques. Neste sentido, a economia seguiu em primeiro lugar, acompanhada de educação,                       

segurança, saúde, infraestrutura e previdência. No item educação entraram as críticas à educação em                           

geral e também à criação de creches no país, abaixo do número prometido. E no item segurança,                                 

entraram também as críticas em torno da proposta da maioridade penal.   

 

Gráfico 6: Temas da “agenda temática” de Aécio Neves (PSDB) x   
Dilma Rousseff (PT)  

 

 
 
3.1.1 AGENDA E ENQUADRAMENTOS DOS ATAQUES DE AÉCIO NO 2° TURNO 
 

Com a equiparação do tempo de televisão, fortalecido pela reviravolta que o levou ao                           

segundo turno e apenas 3 semanas de campanha, a candidatura de Aécio Neves dobra o número de                                 

segmentos de ataques em seus programas de HGPE. Enquanto no primeiro turno foram 85, no                             

segundo turno foram 191 de um total de 842 segmentos. Isto representa 22,68% do total em                               

contraposição aos 13% registrado no primeiro turno. O crescimento do número de segmentos                         

dedicados aos ataques com relação ao crescimento geral dos segmentos foi quase 2 vezes maior,                             

como demonstra a tabela abaixo.   

 
Tabela 1: Comparação entre quantidade de ataques de Aécio Neves (PSDB) nos 

2 turnos  
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A candidatura também apresentou a mesma tendência de primeiro turno de acirrar a disputa                           

nas semanas mais próximas da votação. Com programas diários e um tempo mais curto de                             

campanha, Aécio já contabiliza na primeira semana 23 segmentos contra 94 na última semana. 

Gráfico 7:  Evolução da propaganda negativa de Aécio Neves (PSDB) - 2º turno  

 

 

Entre os tipos de agenda, Aécio não fez mais ataques programáticos, pois eram destinados à                             

candidata Marina Silva. Ao mesmo tempo, na agenda “temática” entraram a Copa e os programas                             

sociais e aumentaram os ataques na área de infraestrutura (portos e obras paralisadas).   

 
 

[...] em relação ao Bolsa Família, não só vou mantê-lo como vou aprimorálo, porque para o                               
PT interessa administrar pobreza . eu quero a superação da pobreza (HGPE                       
AECIO/TURNO 2, programa 2, segmento 10).   
[...] Dilma não cumpriu nenhum vez a meta de inflação. Dilma promoveu a Copa do Mundo                               
mais cara da história. Você quer mais 4 anos disso? (HGPE AECIO/TURNO 2, programa                           
12, segmento 106). 

 

   

Nos 191 segmentos foram identificadas 264 entradas temáticas, distribuídos da seguinte                     

forma: 
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Gráfico 8: Tipos de agenda Aécio Neves (PSDB) x Dilma Rousseff (PT)  2º turno  

   

O gráfico acima demonstra que, assim como no primeiro turno, as agendas administração,                         

temática e atributos políticos são as de maior proeminência. Neste sentido, os temas da inflação e da                                 

infraestrutura tiveram maior destaque. A campanha de Aécio contrapôs a situação de portos no                           

Brasil com a construção do Porto de Mariel em Cuba, e utilizou o trecho de uma matéria veiculada                                   

no Jornal da Globo em que dizia que o “dinheiro dos impostos brasileiros estava financiando a                               

ditadura comunista de Cuba”. Outro elemento que foi explorado tanto no HGPE quanto nas                           

inserções foi a inflação. Para ilustrar a questão, a campanha de Aécio utiliza a fala do secretário de                                   

Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Dilma, Márcio Holland, que afirma que                           

para controlar a inflação a população deveria trocar a carne pelo ovo. A fala, dita numa entrevista                                 

sobre o IPCA no dia 09 de outubro foi rapidamente captada e organizada em forma de crítica ao                                   

governo. No HGPE, por exemplo, ele coloca entrevistas com pessoas nas ruas que afirmam que                             

“querem comer carne porque merecem”. Nas inserções eles utilizam o humor para tratar a questão.   

 

- Oi seu Zé! Me dá um quilo de carne. - Ah, está aqui oh. O governo está dizendo que a                                         
inflação só cai se a senhora parar de comer carne e começar a comer ovo. Vai trocar a carne                                     
pelo ovo?  - Eu não. Eu vou trocar é de governo (INSERÇÃO 11/ AÉCIO TURNO 2) . 

 

Uma novidade no segundo turno foi a entrada da agenda “personalidade”. No primeiro turno                           

os temas de propaganda negativa dessa chave eram utilizados contra a candidata Marina Silva. No                             

segundo turno, a candidatura de Aécio também questiona elementos da personalidade da presidente,                         

destacando que ela seria agressiva e mentirosa. No tipo campanha, Aécio remonta a estratégia de                             

Marina Silva de desqualificar os ataques do adversários se colocando como vítima de uma                           

campanha mentirosa e falsa, e ressaltando que o PT quer dividir o Brasil numa luta de classes. Ele                                   

relembra uma fala da presidente que diz que “em campanhas se faz o diabo” e nas inserções lança                                   
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destacando que ela seria agressiva e mentirosa. No tipo campanha, Aécio remonta a estratégia de                             

Marina Silva de desqualificar os ataques do adversários se colocando como vítima de uma                           

campanha mentirosa e falsa, e ressaltando que o PT quer dividir o Brasil numa luta de classes. Ele                                   

relembra uma fala da presidente que diz que “em campanhas se faz o diabo” e nas inserções lança                                   

 

spots em que afirma: “Para cada ataque, uma proposta”.   

 

Para se manter no poder o PT faz qualquer coisa. Agora, novamente insiste em dividir o                               
Brasil entre nós e eles, entre pobres e ricos, entre Nordeste e Sudeste, entre Norte e Sul.                                 
Querem que brasileiro seja inimigo de brasileiro para que nada mude, e eles continuem no                             
poder. O que eu quero é exatamente o contrário, eu quero é unir todo o Brasil para fazer as                                     
mudanças que nós, brasileiros, merecemos (INSERÇÃO 3/AÉCIO TURNO 2). 

   

Olha, eu nunca tive problemas em aceitar críticas. Isso faz parte de todas as disputas. Mas                               
nas últimas semanas eu tenho sido atacado com mentiras, ofensas e falsas acusações. E                           
quando isso acontece, quem perde é a democracia. Mas se ser atacado dessa forma é o                               
preço que eu tenho que pagar para resgatar o que o Brasil tem de melhor, então esse é um                                     
preço ainda muito pequeno. Eu quero dizer a você que eu estou pronto para vencer estas                               
eleições e mudar para melhor o Brasil (INSERÇÃO 8, AÉCIO TURNO 2).   

 
Assim, a agenda da propaganda negativa de Aécio Neves no segundo turno da eleição pode                             

ser resumida no quadro abaixo: 

Quadro 1:  Resumo da agenda da propaganda negativa de Aécio Neves (PSDB) – 2 º turno  

 

3.1 A SITUAÇÃO TAMBÉM ATACA: AGENDA DA PROPAGANDA NEGATIVA DE DILMA 
 

Existe uma máxima na propaganda negativa que afirma: quem está na frente não olha pelo                             

retrovisor. Entretanto, a presidente Dilma Rousseff não entrou na campanha podendo gozar deste                         

privilégio. Com uma tendência de “mudança” (FIGUEREDO ET AL, 1999), popularidade oscilante                       

e o “efeito Marina”; a candidatura petista foi obrigada a organizar o seu discurso acrescentando a                               

propaganda negativa entre as estratégias logo no início dos seus programas, bem como assumindo o                             

termo “mudança” e investindo nas vacinas. Isso é percebido no slogan “Mais mudança, mais                           

futuro” e logo no primeiro programa onde uma peça publicitária tratava o fato de que a crise                                 

mundial estava abalando todo o mundo e os impactos no Brasil tinham sido administrados sem                             

perda de empregos, uma clara referência às críticas que a campanha enfrentaria à frente na área da                                 
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economia. Isso faz com que a campanha petista registre o maior número de segmentos de ataques                               

das três candidaturas.  

Entretanto, ressalte-se, que a presidenta eleita Dilma Rousseff tinha um tempo de programa                         

superior aos dos seus adversários, podendo usar uma quantidade de segmentos alta e ainda sobrando                             

tempo para tratar de propostas, construção de imagens entre outras estratégias. Isso também ajuda a                             

diluir os ataques, relativizando a negatividade no programa em geral. Assim, ao todo, foram                           

identificados 109 segmentos de ataques, o que representou pouco mais de 14% do total de                             

segmentos, divididos da seguinte forma nas 7 semanas de campanha de 1º turno.   

 
Gráfico 9: Quantidade de segmentos de propaganda negativa por semana/ Dilma Rousseff 

(PT)/1° turno  

 

 

Percebe-se que já na primeira semana, a presidente utiliza 14 segmentos, enquanto Marina                         

apenas 2 e Aécio 9. O pico ocorre na semana 3, onde a candidatura petista, centra fogo contra a                                     

candidata Marina Silva após seu crescimento nas pesquisas. O PT não abandona a antiga                           

polarização com o PSDB, mas reorganiza a estratégia acrescentando a ex-ministra da sua lista de                             

alvos. Este é um aspecto interessante porque também foi percebido na candidatura tucana.                         

Preparadas para o histórico embates, as candidaturas tiveram de se realinhar à Marina, o que se                               

demonstra no crescimento dos ataques na semana 3, nos dois casos. O PT investiu tempo de TV                                 

ainda na crítica a outros atores políticos que poderiam desestabilizar a disputa, como a imprensa.                             

Neste sentido, separamos estes segmentos, mas eles não entrarão na caracterização da agenda                         

porque não se constitui um alvo de propaganda negativa eleitoral. 
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Gráfico 10: Quantidade de segmentos negativos por alvo por semana - Dilma Rousseff/1º 
turno 

 

 

Como nas outras duas candidaturas analisadas, Dilma Rousseff também recorre à estratégia                       

de criticar os adversários, transformando a crítica em algo generalista. Entretanto, apenas nas                         

semanas 2 e 4 esta crítica estava no mesmo patamar dos segmentos nominados, demonstrando que a                               

campanha optou por ataques diretos e claros. Contra Aécio Neves, a candidatura petista investiu                           

principalmente numa comparação passado x presente, destacando problemas administrativos dos                   

governos anteriores a Lula (administração) e suas características políticas (atributos políticos),                     

como nos trechos abaixo selecionados: 

 

O Brasil já teve 36 presidentes. Entre eles, empresários, fazendeiros, militares, médicos e                         
até intelectuais, mas não me perguntem porque nenhum deles se elegeu educação como                         
prioridade. Aliás, acho que teve um motivo sim: é que até um tempo atrás a educação era                                 
vista como um direito de poucos, em boa parte dos presidentes concordavam com isso. A                             
parte do nosso governo o Brasil começou a se preocupar com educação de qualidade em                             
todos os níveis. Dilma ampliou ainda mais as oportunidades que a educação cria para as                             
crianças, para jovens. Ampliou a nossa luta para fazer do Brasil um país que tem uma                               
educação capaz de orgulhar cada pai, cada mãe, cada aluno (HGPE DILMA/ TURNO 1 -                             
programa 9 - segmento 36). 

  
 

Vale ressaltar que os governos anteriores englobavam, de fato, críticas a uma gama enorme                           

de presidentes, mas que eram depois catalisadas para FHC e a gestão tucana.   

 
No passado, a preocupação da maior parte dos brasileiros era sobrevivência. Faltava                       
comida na mesa de muitas famílias e o desemprego era uma ameaça permanente.                         
Felizmente, esse tempo de aflição e incerteza ficou no passado. (...) segundo a PNAD a                             
concentração de renda recuou para o menor nível da história graças ao aumento da renda e                               
do trabalho entre a população, veja : se nos governos tucanos a renda do brasileiro diminuir                               
a uma média de quase um por cento ao ano, no governo Dilma a renda per capita cresceu                                   
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3,48% só em 2013. E entre 2011 e 2013 aumentou em média 5,55% ao ano, beneficiando                               
brasileiros e brasileiras de todas as classes sociais (HGPE DILMA - programa 19 -                           
segmento 82). 

   

  Esses resultados do passado eram sempre colocados à luz de um governo que não pensava                             

no povo e governava para os ricos (atributos políticos). Esta mesma chave é reforçada no segundo                               

turno onde, como veremos, a ideia dos “fantasmas do passado” cede espaço ao “modo tucano de                               

governar” pela atualização dos problemas com exemplos recentes nas gestões do PSDB em São                           

Paulo e Minas Gerais. Este tipo foi ainda reforçada pelas críticas à corrupção no governo FHC.                               

Neste sentido, a campanha petista fazia uma vacina que também era um ataque, construindo a tese                               

de que corruptos eram os tucanos que não investigavam.   

 

A verdade é que hoje é combate muito mais a corrupção do que no passado. Os governos                                 
tucanos, por exemplo, acabaram com um dos poucos órgãos de fiscalização que existiam na                           
época dos pontos a comissão geral de investigação, criada pelo ex presidente Itamar franco                           
(...) naquela época a polícia federal vivia completamente desaparelhada e o procurador                       
geral da república era conhecido como interpretador geral pois as denúncias ficavam                       
guardadas numa gaveta até o caso se esquecido (HGPE DILMA/TURNO 1 - programa 14 -                             
segmentos 66 e 67).   

 
No aspecto administrativo, a presidente tratou das “heranças herdadas” dos governos                     

passados bem como os problemas administrativos gerados pelo governo que quebrou o país três                           

vezes (administração). Ao todo, nos 109 segmentos, foram identificadas 135 entradas temáticas.                       

Destas, 55 contra Aécio Neves (40,74%), distribuídas da seguinte forma: 

 
Gráfico 11: Tipos de agenda Dilma Rousseff (PT) x Aécio Neves (PSDB)/ 1º turno 

 

 

A agenda programática entrou nas críticas. As “medidas impopulares” e possíveis                     
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A agenda programática entrou nas críticas. As “medidas impopulares” e possíveis                     

 

privatizações que estariam sendo previstas pelo candidato. E na agenda personalidade, trata-se de                         

suas contradições. Já no tipo temático entraram economia (desemprego, alta de juros, alta da                           

inflação), infraestrutura (falta de obras e planejamento), educação e saúde. Nas inserções, nenhum                         

tema novo foi acrescentado. Mas a campanha petista apostou no retorno ao passado e a um governo                                 

de desigualdades (administração/atributos políticos) contra o candidato tucano, bem como na                     

corrupção.   

 

Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver filha de pedreiro estudando em uma                               
universidade particular. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis                         
no Brasil. As portas estão se abrindo para todos (INSERÇÃO 3 - 18 de agosto).   
 
Nunca se combateu tanto a corrupção como nos governos Lula e Dilma. Nunca tantas                           
pessoas foram investigadas e julgadas. Nunca a PF e os órgãos de fiscalização e controle                             
foram tão independentes. É por isso que tantos casos aparecem, porque antes sabe o que                             
acontecia? A maioria das denúncias morreram esquecidas na gaveta. O que mais incomoda°                         
os casos de corrupção à luz do dia, ou que fiquem no fundo de uma gaveta? (INSERÇÃO                                 
24 - 12 de setembro). 

 

 
Quadro 2: Resumo da agenda de ataques de Dilma Rousseff (PT) x Aécio Neves (PSDB) 

 

 

A campanha da presidente Dilma foi a mais equilibrada em termos de quantidade a                           

segmentos de ataques contra os dois candidatos adversários. Tanto Aécio Neves, quanto Marina                         

Silva foram alvo em 45 dos 109 segmentos de ataque. A propaganda negativa contra a ex-ministra                               

focou nos riscos para o país de uma candidata instável, com propostas que eram mais retrógradas                               

que as dos tucanos, sem experiência e que não tinha visão de futuro por desvalorizar a maior                                 

riqueza do Brasil: o pré-sal. Este foi um ponto que fez a candidata “sangrar” e foi explorado na TV. 

Tanto com Dilma, bem como na agenda de Aécio, Marina tem sua personalidade, seus                           

atributos políticos e seu programa de governo como pontos fracos. No caso da campanha petista,                             

55,77% das entradas temáticas se referiam ao seu programa de governo.   

Nesse sentido, foram criticadas a proposta de autonomia do Banco Central; destinação de                         

10% do PIB para a educação e 10% da receita bruta para a saúde; menor atuação dos bancos                                   
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públicos no financiamento do desenvolvimento (moradia, agricultura familiar, transporte) e a falta                       

de prioridade para o pré-sal. A mudança de posição em relação às pautas homoafetivas foi citada                               

apenas uma vez, juntamente com outras temáticas, evitando polarizar o debate em torno de um tema                               

que também fez a candidatura petista sangrar em 2010.   

 

A senhora mudou de partido, mudou de posição de um dia pra outro em termos, em                               
problemas de extrema importância como a CLT, a homofobia e o pré-sal . no debate da                               
bandeirantes , a senhora disse que tinha voltado a favor da criação da CPMF. Qual foi                               
mesmo seu voto candidato como senadora na questão da CPMF? (HGPE DILMA/TURNO                       
1, programa 20, segmento 89).   

 

A candidatura petista reforça a “instabilidade” também colocando exemplos em que Marina                       

mentiu publicamente e a contradição entre criticar a política, mas almejar um cargo político, como                             

nos dois trechos selecionados abaixo:  

Eu não posso compreender como alguém que diz que não gosta da política pode aspirar                             
pelo posto político mais alto da república (HGPE DILMA/TURNO 1, programa 16,                       
segmento 75).   

 
 
Segundo os registros oficiais do senado, Marina , ao contrário do que diz, votou 4 vezes                               
contra a criação e prorrogação da CPMF [...] governar o brasil requer firmeza , coragem,                             
posições claras e atitude firme . não dá pra improvisar . então candidata me estarrece que a                                 
senhora não lembre como voltou quatro vezes contra a criação da CPMF (HGPE                         
DILMA/TURNO 1, programa 20, segmentos 89 e 91). 

 
 
 
3.2.1 AGENDA E ENQUADRAMENTOS DOS ATAQUES DE DILMA 
 

A presidenta Dilma Rousseff também aumentou a quantidade de segmentos de propaganda                       

negativa no segundo turno da campanha, mesmo com a redução de mais de 40% no total de                                 

segmentos. Assim, apesar de representar apenas 9 segmentos de propaganda negativa a mais que no                             

primeiro turno, os segmentos de ataques ocuparam 26,52% do total do segundo turno,                         

demonstrando o aumento da relevância desta estratégia apesar do enxugamento na estrutura dos                         

programas. 

 

Tabela 2: Comparação entre quantidade de ataques do 1° e 2° turnos de Aécio Neves (PSDB)  
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3.2.1 AGENDA E ENQUADRAMENTOS DOS ATAQUES DE DILMA 
 

A presidenta Dilma Rousseff também aumentou a quantidade de segmentos de propaganda                       

negativa no segundo turno da campanha, mesmo com a redução de mais de 40% no total de                                 

segmentos. Assim, apesar de representar apenas 9 segmentos de propaganda negativa a mais que no                             

primeiro turno, os segmentos de ataques ocuparam 26,52% do total do segundo turno,                         

demonstrando o aumento da relevância desta estratégia apesar do enxugamento na estrutura dos                         

programas. 

 

Tabela 2: Comparação entre quantidade de ataques do 1° e 2° turnos de Aécio Neves (PSDB)  

 

 

 

Ao longo das três semanas de segundo turno a propaganda negativa se distribuiu da seguinte                             

forma.   

 

Gráfico 12: Evolução da propaganda negativa de Dilma Rousseff (PT) - 2º turno  

 

 

É interessante destacar que o número estável de segmentos de propaganda negativa entre a                           

segunda e a terceira semana se refere ao fato de que parte das críticas feitas pela candidatura da                                   

presidente Dilma Rousseff na última semana de campanha não se referiu apenas à Aécio Neves,                             

mas também à imprensa. Ao todo, foram 7 segmentos de ataques que se referiam à revista Veja.                                 

Entretanto, assim como explicado sobre o primeiro turno, esses segmentos não entraram na nossa                           

amostra porque não se referiam a outro candidato envolvido no pleito. Ao todo, nos 118 segmentos                               

registramos 178 entradas temáticas, com destaque para os temas que tratavam do “jeito tucano de                             

governar”. Este é um enquadramento que dá continuidade à mensagem do primeiro turno sobre o                             

retrocesso, comparando votar em Aécio como um retorno à gestão de FHC, entretanto é atualizado                             

com casos mais recentes de problemas ocasionados por gestões tucanas (como a crise hídrica de                             

São Paulo ou o salário de professore de Minas) destacando que o adversário representava um                             

modelo de governo voltado para os ricos (atributos políticos). 
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O governo tucano é um governo ruim. São tubarões. Pra pobre não é. (HGPE/ DILMA                             
TURNO 2, programa 4, segmento 19). 

 
 

A comparação com o passado também foi bastante utilizada nas inserções. Numa delas,                         

várias manchetes de jornais ressaltando as taxas de desemprego e inflação. Outro ponto de críticas                             

foi a corrupção nos governos tucanos em comparação com as “investigações” do governo Dilma.                           

Numa das inserções, a candidatura petista relembra a não declaração de recursos públicos pelo                           

governo de Minas para rádios de Aécio e encerra lembrando que ele dirigiu bêbado e se recusou a                                   

fazer o teste do bafômetro. Aécio também foi acusado de nepotismo. 

A derrota de Aécio em Minas Gerais também foi mote de uma sequência de inserções sobre                               

“porque ele perdeu as eleições no seu estado”. Entre os argumentos constavam o endividamento do                             

estado, o aumento do número de homicídios, a queda de investimentos na saúde, baixos salários dos                               

professores e a perseguição à imprensa. Outra agenda que se destacou foram as críticas às propostas                               

do tucano, com destaque para a possibilidade de privatizações, a redução da maioridade penal,                           

diminuição do papel dos bancos públicos e riscos embutidos nas medidas “impopulares” que Aécio                           

afirmou que poderá ter que implementar. 

 

Por exemplo, Dilma defende que com crise ou sem crise internacional o fundamental é                           
defender o emprego e o salário dos trabalhadores. Já Aécio não é muito claro a respeito,                               
mas pelo passado dos governos tucanos a gente bem sabe o que pode vir por aí (HGPE                                 
DILMA/ TURNO 2, programa 5, segmento 21). 

 

A candidatura de Dilma também faz críticas ao “pessimismo” do adversário que se nega a                             

reconhecer os avanços que o país teve na gestão do PT. Ao todo, das 178 entradas temáticas na                                   

propaganda em bloco, os tipos de agenda ficaram distribuídas da seguinte forma: 
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Gráfico 13: Tipos de agenda Dilma Rousseff (PT) x Aécio Neves (PSDB) – 2º turno  

 

 

Os temas em cada agenda podem ser divididos da seguinte forma: 

Gráfico 14: Temas presentes na agenda de ataques de Dilma Rousseff – 2° turno  

 
 

No item “abastecimento de água” destaca-se a à crise hídrica em São Paulo durante a gestão                               

de Geraldo Alckmin; no tema economia entraram críticas voltadas para os problemas econômicos                         

causados no período FHC, como a dependência do FMI, alta de desemprego, alta da inflação de dos                                 

juros; na educação a falta de acessos dos pobres ao ensino superior e o fato de que Aécio e seu                                       

sucessor não pagarem o piso salarial dos professores da rede pública mineira. No tema “politicas                             

sociais” se destacam as críticas aos riscos que os tucanos representam para os programas sociais já                               

existentes no país. Assim, a agenda de propaganda negativa ficou configurada da seguinte maneira.   
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Quadro 3:  Resumo da agenda da propaganda negativa de Dilma Rousseff (PT) – 2º turno 

 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com os dados apresentados é possível corroborar o nível de disputa da eleição presidencial                           

de 2014 com forte acirramento e troca de acusações de todos os lados. A utilização de agendas de                                   

diferentes matizes - desde a questão programática em si quanto características pessoais - demonstra                           

a aposta em diferentes frentes de enfrentamento. Ao mesmo tempo vemos a incorporação de temas                             

de ataques de outros candidatos por Aécio Neves, como a ideia de um governo inchado e de que o                                     

PT é agressivo com seus adversários, além da perda de valor da Petrobras. Também vemos, por                               

parte de Dilma Rousseff a reorganização de suas críticas destinadas à Marina Silva para Aécio                             

Neves, como o enquadramento “risco Aécio”, que criticou as propostas de governo tucanas. Além                           

disso, é importante destacar o foco unificado das candidaturas de Dilma Rousseff e Aécio Neves                             

com relação à Marina Silva.  

Entretanto, mesmo com o “efeito Marina” Dilma não saiu da mira das críticas. Isso se                             

justifica, em especial, porque essa eleição tinha uma tendência de mudança (FIGUEREDO ET AL,                           

1998) e tradicionalmente o governo em exercício é o mais criticado pela oposição exatamente para                             

se configurar as propostas de alternância.  

Dilma também passa a disputa tendo que lidar com as denúncias de corrupção ligadas ao seu                               

governo e ao seu partido, que foram captadas pelas candidaturas e voltadas contra ela. Além disso,                               

o desgaste do partido e o crescimento de um sentimento antipetista auxiliou para críticas fortes em                               

direção ao partido, em especial pelo candidato Aécio Neves. No segundo turno, até Lula virou alvo                               

das críticas dos tucanos. O ex-presidente, até aquele momento, ainda tinha passado ileso pela                           
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propaganda negativa dos adversários.   

Por fim, a economia foi a principal área destacada contra o governo. Os dados que                             

apontavam para alta da inflação e recessão foram fortemente explorados. Os primeiros sinais de                           

problemas - que no segundo mandato da presidente se agudizam e provocam uma guinada em                             

direção a ajustes fiscais e cortes públicos bruscos - já são aparentes e explorados pelos candidatos                               

de oposição, à luz dos prejuízos para a população. Depois da economia vieram infraestrutura, saúde,                             

educação, segurança e trabalho. É interessante destacar que as pesquisas de opinião realizadas logo                           

antes do início da propaganda captaram a preocupação dos brasileiros com estas áreas e demonstra                             

um alinhamento das agendas dos ataques com essas pesquisas.   

A oposição entre um modelo de gestão liberal ou desenvolvimentista aparece já no primeiro                           

turno, mas no embate entre Dilma Rousseff e Marina Silva em torno das propostas da candidata                               

socialista. Apenas no segundo turno é que esse embate se estabelece em contraposição ao candidato                             

tucano. Entretanto, Aécio Neves foge do embate direto das propostas, mas acusa a candidata petista                             

de defender um modelo esgotado e pouco eficiente, em contraposição à sua gestão que foi                             

“econômica, voltada para as pessoas e eficiente”. 

Em nenhuma das campanhas os programas sociais - como Bolsa Família - ou os ligados à                               

habitação popular - como o Minha Casa, Minha Vida - foram criticados. Pelo contrário, os                             

candidatos de oposição tiveram de fazer defesas em que garantiam que não mexeriam nestes                           

programas. No segundo turno se estabelece até uma discussão sobre a origem do Bolsa família, com                               

Aécio creditando a política ao governo FHC e a candidatura petista afirmando que nos “governos                             

tucanos a fome não era preocupação”. 
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RESUMO 
  
Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre as intersecções entre os diversos gêneros de 
discursos políticos e a construção da imagem pública de agentes políticas. Entretanto, há poucos 
estudos avaliando o gênero dos discursos diplomáticos para esse processo. Esta pesquisa tem como 
objetivo analisar os discursos diplomáticos brasileiros no Debate Geral da Assembleia Geral das 
Nações Unidas durante período que compreende o governo do Partido dos Trabalhadores (2003-
2015) e como objetivos específicos inventariar as temáticas tratadas pelo Brasil e analisar de que 
forma o governo PT apresentou o Brasil nesses discursos. A partir da Análise de Conteúdo de 
categorias temáticas os resultados apontaram que o Brasil enfatizou suas conquistas e realizações 
em três âmbitos (nacional, regional e internacional) para desenvolver sua imagem pública em prol 
dos seus objetivos: sendo um assento permanente no Conselho de Segurança o mais candente. As 
categorias mais presentes foram: Brasil, Nações Unidas e Políticas de Saúde Sociais e Culturais. 
 
Palavras-chave: Discurso Político; Imagem Pública; Brasil. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada após o término da Segunda Guerra 

Mundial, em 1945, e tem como objetivos ser um centro capaz de harmonizar as relações entre 

nações para manter a paz e a segurança internacional, e fomentar relações amistosas e a cooperação 

entre países para resolver problemas econômicos, sociais, culturais ou humanitários (UNITED 

NATIONS, 1945). A Assembleia Geral das Nações Unidas (AG) é um dos principais órgãos que a 

compõem e é, por excelência, a plataforma política de maior grau democrático no sistema 

internacional, pois nela todos os 193 Estados-Membros da ONU estão representados e têm, no 

Debate Geral, espaço para que suas ideias sejam expostas por meio de discursos e para que 

situações conflitantes sejam resolvidas pelo voto (SEITENFUS, 2012).  

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Relações Internacionais e 
Diplomacia pelo Centro Universitário Curitiba. Faz parte do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral, e-mail: 
cp.pedro@gmail.com 
3  Pós-doutorado em Comunicação Política na Universidade Autônoma Metropolitana (UAM- México). Doutora 
em Ciências da Comunicação (USP); Professora da Universidade Federal do Paraná na graduação em Comunicação 
Social (Publicidade e Propaganda) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Líder do grupo de Pesquisa 
Comunicação Eleitoral. Twitter: @lupanke 
 

823



 

O Brasil foi um dos primeiros signatários da Carta das Nações Unidas, e em 1946, realizou o 

primeiro discurso no Debate Geral, logo após a abertura realizada pelo Secretário Geral da ONU. 

Na décima sessão regular, em 1955, o país deu início à tradição de ser o primeiro Estado-Membro a 

ocupar a tribuna (GADEBATE, 2016), assim “a qualidade de Estado-Membro ativo e plenamente 

participante da ONU tornou-se parte indissociável da personalidade internacional do Brasil” 

(CORRÊA, 2007, p. 21). 

 O ano de 2003 marca uma mudança no perfil dos governantes que vinham presidindo o 

Brasil, pois o Partido dos Trabalhadores (PT) havia vencido uma eleição presidencial pela primeira 

vez. Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se o primeiro presidente eleito no Brasil sem ensino formal 

completo e em 2011 Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher a presidir o país e se tornou a 

primeira a abrir os trabalhos da AG. 

 A escolha pela análise dos discursos diplomáticos brasileiros no sistema ONU se deu pelas 

seguintes razões: a importância histórica da organização para o Brasil; o discurso brasileiro é, desde 

as primeiras décadas da ONU, o primeiro na sessão de abertura do Debate Geral; os valores 

refletidos nos discursos informam a formulação, a enunciação e a implementação da política externa 

do país (CORRÊA, 2007). Ademais, ainda que haja diversas pesquisas investigando as relações 

entre discurso político e imagem pública (ALBUQUERQUE, 1997; BURKE; 1994; GOMES, 2006; 

LIMA; PANKE, 2016; WEBER, 2007), poucas são aquelas que estudam o gênero discursivo 

político-diplomático com vistas à construção da imagem pública (TUPYNAMBÁ, 2011). 

 O objetivo geral deste trabalho é analisar a imagem pública desejada pelo Brasil nos 

discursos dos representantes brasileiros no Debate Geral da AG e os objetivos específicos são 

inventariar as temáticas tratadas pelo Brasil e analisar de que forma o governo PT apresentou o 

Brasil nesses discursos. As hipóteses testadas neste artigo são: (a) os discursos mantem-se coesos ao 

longo do período em termos de temáticas e (b) as características e conquistas do país aparecem 

como principal recurso retórico para a construção da imagem pública. Adotamos, assim, a Análise 

de Conteúdo dos treze discursos proferidos entre os anos de 2003 e 2015. 

 Este trabalho está dividido em seis partes. Após esta introdução exploramos conceitos como 

comunicação política, discursos diplomáticos e imagem pública. Em seguida apresentamos as 

relações existentes entre o Brasil e o sistema ONU. A subseção seguinte explora a conjuntura em 

que cada presidente brasileiro – a saber, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff – governou. A 

terceira seção, apresenta a metodologia aplicada neste trabalho e é seguida pela análise dos dados. 

Finalmente, na quinta seção apresentamos as considerações finais. 
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2. COMUNICAÇÃO POLÍTICA, DISCURSOS DIPLOMÁTICOS E IMAGEM PÚBLICA 
 
 

As interfaces entre comunicação e política são difusas e nem sempre possíveis de serem 

delineadas.  Alvo de diversos campos de saber, a convergência entre esses universos engloba 

diferentes ideias, conceitos e denominações, conforme demonstram Norris (2001), Gomes (2004), 

Michelis (2015) e Dalbosco (2016). Assim, partimos do pressuposto que a “comunicação política é 

um processo interativo relativo à transmissão de informações entre políticos, meios de comunicação 

e seus públicos” (NORRIS, 2001, p. 11631, tradução nossa) 4.  

Tendo em vista esse processo entendemos que todo ato administrativo originado em 

organizações do setor público produz um fato político com potencial para repercutir no “mar da 

política” (RIORDA; ELIAZALDE, 2013, p. 18). Isso quer dizer que “inevitablemente, en el ámbito 

de la decisión política siempre existirá un análisis de variables comunicativas orientadas a 

comprender las ganancias y las pérdidas de reputación, credibilidad y legitimidad como resultado 

de la decisión” (Ibidem, p. 19). O fazer política está, portanto, intrinsicamente conectado ao 

processo de comunicação governamental.  

Ao operar vertical e horizontalmente (NORRIS, 2001), uma das possíveis manifestações da 

comunicação política se dá através do indivíduo que se posiciona numa plataforma para falar em 

nome de uma instituição. Desse modo, a “credibilidade de um discurso depende da legitimidade de 

quem fala, do seu „lugar de fala‟, do poder fiduciário que lhe foi atribuído e da imagem sobre esta 

legitimidade, construída estrategicamente” (WEBER, 2004, p. 263). Esse é o caso do porta-voz que 

adquiriu o status social para o exercício da palavra que de acordo com Canel e Sanders (2012) é 

definido, entre outros, com base em consentimentos diretos ou indiretos do povo dos quais são 

decretadas suas vontades.  

Uma vez que as organizações internacionais como a ONU são plataformas para um processo 

social é nelas que os agentes envolvidos, isto é, os Estados, “compartilham concepções cognitivas e 

intersubjetivas de um processo no qual identidades e interesses são endógenos à interação” 

(WENDT, 1992, p. 392, tradução nossa)5. É nesse espaço de interações onde o poder político se 

manifesta como resultado da dialética entre dois componentes da atividade humana: o debate de 

ideias e o fazer político (CHARAUDEAU, 2015).  

                                                 
4 No original: “Political communication is an interactive process concerning the transmission of information among 
politicians, the news media, and the public.” 
5 No original: “share a cognitive, intersubjective conception of process in which identities and interests are endogenous 
to interaction” 
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 O discurso brasileiro na ONU, configurado como discurso diplomático não é apenas uma 

das funções da prática diplomática (BULL, 2002), mas também um dos gêneros de discursos 

políticos, como é o caso do discurso eleitoral, governamental, partidário, sindical, etc. (PANKE, 

2010).  

 É a partir dos discursos diplomáticos se faz possível apresentar o desejo de uma imagem 

pública. A despeito de a imagem pública ser construída sob distintos códigos de comunicação 

(PANKE, 2016), “em sua substância, [ela] é uma entidade conceitual, decisivamente apoiada e 

construída sobre mecanismos enunciativos lingüísticos [sic]” (GOMES, 2004, p. 242, grifo nosso). 

Em outras palavras, o discurso verbal em seu conteúdo e argumentos é uma das formas pelas quais 

os interlocutores irão reconhecer e avaliar a identidade do emissor das mensagens com base em dois 

planos: um concreto e outro simbólico, conforme aponta Galicia (2010).  

 Sob esse prisma, este artigo trata do Brasil enquanto agente político que tem capacidade de 

exercer o poder da fala (discurso diplomático) por meio do seu porta-voz (presidente da República 

ou o Ministro das Relações Exteriores) em uma plataforma política (Debate Geral da Assembleia 

Geral das Nações Unidas). Dessa forma, buscamos compreender a forma pela qual o governo PT 

projetou a imagem pública do Brasil por meio dos discursos de abertura do Debate Geral da AG. 

 

 

2.1. O BRASIL E O SISTEMA ONU 

 

 Os discursos proferidos na ONU são utilizados pelo Brasil para reforçar suas posições 

internacionais e o fato de o país ser o primeiro a falar no púlpito do Debate Geral da AG fez com 

que sua diplomacia dedicasse ênfase e importância a eles. Na realidade, esses discursos foram 

“durante muitos anos o principal veículo de que dispunha a diplomacia brasileira para se fazer ouvir 

internacionalmente” (CORRÊA, 2007, p. 23).  

 Há de se mencionar, contudo, que o Brasil nunca foi um espectador neutro na ONU, tendo 

participado ativamente desde a sua fundação e fazendo o seu primeiro pronunciamento no Debate 

Geral já na primeira sessão ordinária no ano posterior (SARDENBERG, 1995). Além disso, o 

embaixador Oswaldo Aranha foi o primeiro presidente eleito da AG em 1946. Em 1949, o país foi o 

primeiro Estado-membro a discursar e, a partir da décima Sessão Ordinária, em 1955, deu início à 

tradição de ser o primeiro a ocupar a tribuna (GADEBATE, 2016).  

 Embora não seja mencionada em nenhum documento oficial, acredita-se que o início desta 

tradição se deu “em função do clima de confrontação que então se observava, com vistas a evitar 

que fosse concedida a primazia seja aos EUA, seja à URSS” (CORRÊA, 2007, p. 22). Coronato 
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(2015) também menciona que encarregar o Brasil de ser o primeiro a falar pode ter sido uma 

tentativa de compensar sua exclusão do Conselho de Segurança da ONU. Independente da 

explicação, essa tradição se repete anualmente.  

 Além disso, o Brasil sempre teve uma atuação de vanguarda na AG com uma postura 

multilateral autêntica, participando “de grandes embates diplomáticos e, apesar das dificuldades 

internas que conheceu, soube, em momentos críticos, tomar posições” (SARDENBERG, 2013, p. 

94).  Assim, uma vez que Charaudeau (2015) pondera sobre a importância de considerar o contexto 

de enunciação dos discursos políticos, passamos para uma breve descrição da conjuntura na qual os 

presidentes petistas governaram o Brasil. 

 
 
2.2. OS PRESIDENTES E A CONJUNTURA DO BRASIL 
 
 

Em 2002, o Partido dos Trabalhadores venceu uma eleição presidencial pela primeira vez na 

história do partido. Após derrotas em três eleições consecutivas (1989, 1994 e 1998), o candidato da 

oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se o primeiro presidente eleito no Brasil sem ensino 

formal completo e embora tenha trazido consigo a desconfiança de setores da sociedade, deixou o 

cargo com alto índice de aprovação após dois mandatos consecutivos (2003-2006 e 2007-2010) 

(PANKE, 2010; SINGER, 2012).  

Lula da Silva deu continuidade a muitas das políticas neoliberais do seu antecessor, 

Fernando Henrique Cardoso, caso das privatizações e desregulamentações que demonstraram a 

gradual mudança de posicionamento político-ideológico para a centro-esquerda (BOITO, 2005; 

PANKE, 2010). Como presidente, logrou a redução dos índices de pobreza e desigualdade social 

com a expansão de benefícios criados por Cardoso, caso do Bolsa Escola, que passou a ser chamado 

Bolsa Família, e da criação de outros como o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida (LA 

BOTZ, 2015; PLANALTO, 2014).  

Durante sua administração o país foi colocado sob os holofotes: débitos com o Fundo 

Monetário Internacional foram quitados, novos mercados abertos, o MERCOSUL se fortaleceu, o 

crescimento do PIB foi majoritariamente positivo, a econômica melhorou e se manteve estável 

devido às políticas monetárias e fiscais do governo (NACLA, 2014). O país passou a ser ouvido e 

visto como uma potência emergente no sistema internacional: Lula da Silva foi o presidente 

brasileiro que mais visitou países, exercendo uma espécie de ativismo por meio da diplomacia 

presidencial, e proporcionou ao Brasil uma posição de líder regional, reforçada ainda pela liderança 

em operações de paz da ONU (ALMEIDA, 2004; PIMENTEL; REIS, 2016).  
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Por outro lado, o presidente ainda teve de lidar com escândalos de corrupção trazidos à tona, 

como foi o caso do mensalão. Destarte, a dívida pública cresceu e alguns contenciosos acabaram 

sendo malsucedidos para o Brasil, como a nacionalização da Petrobrás pela Bolívia e as 

negociações com o Paraguai envolvendo o custo da energia elétrica (PIMENTEL; PANKE, 2017). 

Apesar de alguns contratempos, com Lula da Silva a economia brasileira cresceu, empregos 

foram criados, investimentos aumentaram e o país foi deixado melhor do que quando herdado em 

2003. Bem quisto pela maioria dos líderes internacionais, a sua história e “magnetismo pessoal 

auxiliaram-no a vender a „marca Brasil‟ ao redor do mundo: uma potência emergente, uma região 

para investimentos lucrativos e uma democracia tolerante onde um homem como ele poderia se 

tornar presidente” (THE ECONOMIST, 2010, tradução nossa)6. 

 Dilma Rousseff, por sua vez, chegou à presidência como sucessora de Lula da Silva e 

tornou-se a primeira mulher a presidir o Brasil e a abrir os trabalhos no Debate Geral da AG em 

2011. Não obstante, sua ascensão à presidência não foi natural quando nominada pelo partido para 

concorrer ao cargo em 2010, o que ocorreu “parcialmente pela falta de alternativas: os líderes mais 

proeminentes do PT haviam sido pegos no mensalão ou outros escândalos” (THE ECONOMIST, 

2010, tradução nossa) 7. 

Conforme descreve Panke (2016), Rousseff era conhecida pelas suas habilidades técnicas 

quando foi Ministra de Minas e Energia e Chefe da Casa Civil nos governos de Lula da Silva. Tanto 

é que o seu discurso e campanha eleitorais em 2010 tiveram de ser trabalhados a fim de não afastar 

ainda mais a parcela da população que a via como uma profissional extremamente técnica e uma 

ativista da extrema-esquerda durante o regime militar. 

Em 2011, a crise econômica global de 2008 alcançou boa parte dos países desenvolvidos, 

mas o Brasil ainda conseguia gerenciar bem essa marolinha, como fora chamada por Lula da Silva 

(ANDERSON, 2011). O ex-presidente continuou presente durante o governo Rousseff, pois tanto a 

Copa das Confederações em 2013, como a Copa do Mundo FIFA em 2014 sediadas no Brasil 

resultaram da sua influência e negociação. Além disso, no mesmo mês em que Rousseff foi reeleita, 

o país alcançou os menores índices de desemprego de toda a história, um dos legados deixados pelo 

lulismo (PLANALTO, 2014; SINGER, 2012). 

No cenário internacional, a Guerra Civil na Síria dava início ao maior deslocamento de 

migrantes da história – a crise dos refugiados. Diversos regimes políticos ao redor do mundo foram 
                                                 
6 No original: personal magnetism have helped him to sell ‘brand Brazil’ around the world: a coming power, a 
profitable place to invest and a tolerant democracy where a man like him could become president. 
7 No original: partly for lack of alternatives: the PT's more prominent leaders were caught up in the mensalão or other 
scandals 
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mas o Brasil ainda conseguia gerenciar bem essa marolinha, como fora chamada por Lula da Silva 

(ANDERSON, 2011). O ex-presidente continuou presente durante o governo Rousseff, pois tanto a 

Copa das Confederações em 2013, como a Copa do Mundo FIFA em 2014 sediadas no Brasil 

resultaram da sua influência e negociação. Além disso, no mesmo mês em que Rousseff foi reeleita, 

o país alcançou os menores índices de desemprego de toda a história, um dos legados deixados pelo 

lulismo (PLANALTO, 2014; SINGER, 2012). 

No cenário internacional, a Guerra Civil na Síria dava início ao maior deslocamento de 

migrantes da história – a crise dos refugiados. Diversos regimes políticos ao redor do mundo foram 
                                                 
6 No original: personal magnetism have helped him to sell ‘brand Brazil’ around the world: a coming power, a 
profitable place to invest and a tolerant democracy where a man like him could become president. 
7 No original: partly for lack of alternatives: the PT's more prominent leaders were caught up in the mensalão or other 
scandals 

 

abalados por manifestações e escândalos de corrupção, como o Occupy, a Primavera Árabe e a 

Crise na Crimeia. Apesar das conquistas de Rousseff, a crise financeira chegou ao Brasil, a 

economia encolheu, o PIB começou a diminuir exponencialmente e os níveis de desemprego e 

inflação começaram a aumentar. Escândalos descobertos pela Operação Lava-Jato e a insatisfação 

política de setores da sociedade resultaram, primeiramente em mais de um milhão de pessoas 

protestando e na interrupção do seu segundo mandato em 2016 através de um controverso processo 

de impeachment (NICHOLS; PIMENTEL, 2017; PIMENTEL; PANKE, 2017). 

 A partir dessa breve descrição da presidência petista passamos à seção metodológica 

desenvolvida neste artigo que tem como objetivo investigar os discursos diplomáticos proferidos 

entre os anos de 2003 e 2015 no Debate Geral da AG. 

 
3. METODOLOGIA 
 
 Buscamos neste trabalho investigar o que o Brasil tratou nos seus discursos de abertura do 

Debate Geral da AG durante o governo PT (2003-2015). Optamos por analisar os discursos 

brasileiros levando em conta a importância da ONU como organização internacional, o espaço de 

fala utilizado pelo Brasil nesse fórum e a função de discursos políticos para a construção da imagem 

pública. 

 A fim de viabilizar a análise coletamos os treze discursos do corpus a partir das transcrições 

realizadas pelo site oficial do Planalto (2016)8. Durante os governos de Lula da Silva, entre 2003 e 

2010, todos os discursos foram proferidos pelo próprio presidente, exceto em 2005 e 2010, quando 

o Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim ficou responsável. Já nos mandatos de Dilma 

Rousseff, ela proferiu todos os discursos entre 2011 e 2015. Apresentamos abaixo um quadro 

relativo ao período em análise com o presidente e chanceler em exercício e o responsável pelo 

discurso. 

                                                 
8 Disponível em: < https://goo.gl/D7H3QX >. Acesso em: 04 jan. 2016. 
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QUADRO 1. RELAÇÃO DE PRESIDENTES, MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES E ORADORES DO 
BRASIL NO DEBATE GERAL.  
FONTE: O AUTOR (2017). 
 

 A partir do referencial teórico apresentado levantamos as seguintes hipóteses para guiar a 

investigação empírica do artigo: (a) os discursos mantem-se coesos ao longo do período de análise e 

(b) as características do país aparecem como principal recurso retórico para a construção da imagem 

pública. Dessa forma, para verificar as hipóteses realizamos a Análise de Conteúdo categorial 

temática (BARDIN, 1977; KRIPPENDORFF, 2004; WEBER, 1990).  

 A construção das categorias temáticas se deu com referência na proposta de Panke e Cervi 

(2011) e ainda que os autores tratem de objetos diferentes – a saber, discursos eleitorais – faz-se 

necessário mencionar a semelhança esses discursos com os diplomáticos: ambos tratam questões da 

vida em sociedade; apresentam problemas ou apontando soluções; são orais e tem seu orador 

legitimado para falar em nome de um grupo ideológico; possuem ambiguidades e espaço para 

autocontradição, no caso de mudanças políticas ou de posicionamento; podem adotar tons de 

confronto ou conciliação, hostilidade, amizade ou indiferença (PANKE; CERVI, 2011; PANKE, 

2010; OLIVER, 1950). 

 Dito isso, na medida em que percebemos a necessidade de alterações dessas categorias 

promovemos sua atualização, excluindo assuntos cuja ocorrência fosse nula e incluímos aqueles 

mais relevantes em discursos diplomáticos. A seguir elencamos e descrevemos as dez categorias 

temáticas utilizadas para a análise. 

a) Brasil: Brasil como protagonista das ações; ênfase a valores ou ideias promovidas e 
defendidas pelo Brasil; marcas retóricas que podem ser diretamente relacionadas ao orador 
ou ao presidente; 

b) Economia: temas relacionados à economia (protecionismo, livre-comércio, crise 
econômica, políticas fiscal e monetária, etc.); organizações internacionais e negociações; 

c) Nações Unidas: menções à Organização (história, objetivos, valores, etc.) e aos principais 
órgãos ou agências especializadas; 

ANO Sessão PRESIDENTE PARTIDO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ORADOR
2003 LVIII Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Luiz Inácio Lula da Silva
2004 LIX Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Luiz Inácio Lula da Silva
2005 LX Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Celso Amorim
2006 LXI Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Luiz Inácio Lula da Silva
2007 LXII Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Luiz Inácio Lula da Silva
2008 LXIII Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Luiz Inácio Lula da Silva
2009 LXIV Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Luiz Inácio Lula da Silva
2010 LXV Luiz Inácio Lula da Silva PT Celso Amorim Celso Amorim
2011 LXVI Dilma Rousseff PT Antonio Patriota Dilma Rousseff
2012 LXVII Dilma Rousseff PT Antonio Patriota Dilma Rousseff
2013 LXVIII Dilma Rousseff PT Luiz Alberto Figueiredo Dilma Rousseff
2014 LXIX Dilma Rousseff PT Luiz Alberto Figueiredo Dilma Rousseff
2015 LXX Dilma Rousseff PT Luiz Alberto Figueiredo Dilma Rousseff
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d) Cooperação Internacional: temas relacionados à integração ou cooperação entre nações (bi 
ou multilateral); menções a organizações, blocos ou tratados regionais, inter-regionais ou 
internacionais; 

e) Segurança e Paz: menções a guerras ou conflitos regionais ou internacionais; Operações de 
Paz; Terrorismo; acordos e tratados sobre controle de armas; 

f) Meio ambiente: desenvolvimento sustentável; mudanças climáticas; efeito estufa; 
desmatamento; acordos, convenções e tratados relativos ao tema; 

g) Instituições Políticas: menções à autodeterminação dos povos; multilateralismo; modelos 
de governo; movimentos populares; relações entre poderes; regimes políticos; espionagem; 
eleições; etc. 

h) Políticas de Saúde, Social e Cultural: direitos humanos; desenvolvimento social; 
intolerância; escravidão; tráfico de drogas e pessoas; crime organizado; aborto; imigrantes e 
refugiados; liberdade religiosa; menções a epidemias e pandemias, tecnologia, esporte, lazer 
e cultura, etc. 

i) Gênero: tópicos relacionados a gênero e sexualidade; mulheres vistas como guerreiras, 
trabalhadoras ou mães; 

j) Lideranças: menções positivas e uso de citações de líderes. 
 

 As categorias se deram a partir da leitura do corpus (PLANALTO 2016), e em bibliografia 

sobre discursos políticos e diplomáticos, política externa brasileira e atuação do Brasil na ONU 

(PANKE, 2016; CASARÕES, VIGEVANI 2014; SILVA, 2013; CERVO, BUENO, 2012; 

MIYAMOTO, 2011; PANKE; CERVI, 2011; CERVI, 2011). É necessário destacar que as 

categorias servem como tipos ideais sob a perspectiva de Weber (1974), ou seja, não são 

encontradas em sua forma pura. Portanto, as frases foram categorizadas de acordo com sua 

majoritariedade temática por parágrafo, classificadas de acordo com a temática e transformadas em 

porcentagem conforme apresentamos na seção seguinte. 

 
4. ANÁLISE 
 
 Considerando a discussão teórica e a estrutura metodológica definida na seção anterior, 

apresentamos a categorização temática dos discursos por parágrafo textual. Ao longo do período 

analisado a categoria mais utilizada foi Brasil (29,9%), superior à soma do segundo e terceiro lugar, 

sendo 14,2% correspondente à categoria Nações Unidas e 11,7% à Políticas de Saúde, Social e 

Cultural (Políticas SSC). Essas três categorias somadas representam mais do que a metade do 

espaço dedicado aos discursos brasileiros, com uma média de 55,8% ao longo dos trezes anos. 

Contudo, das três categorias, somente a de Políticas SSC não esteve presente em todos os discursos, 

passando ao largo do discurso de 2010 proferido por Celso Amorim. Quanto às categorias Brasil e 

Nações Unidas houve mais ou menos ênfase em momentos específicos. 

 No que diz respeito às categorias Economia, Cooperação Internacional e Segurança e Paz é 

possível verificar que as duas primeiras estão presentes em todos os discursos e representam uma 
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média de 11,5% e 10,4%, respectivamente. A categoria Segurança e Paz (9,2%) não foi utilizada 

nos anos de 2006 e 2009, anos de governo Lula. Temáticas como Meio ambiente, Instituições 

Políticas, Gênero e Lideranças aparecem de forma residual e somadas representam 13,2% dos 

discursos. 

 

 
TABELA 1. TEMÁTICA POR ANO, PRESIDENTE E MANDATO (%). 
FONTE: O AUTOR (2017). 
 
 Conforme mencionado, a categoria Brasil foi a mais utilizada ao longo de período em 

análise e o gráfico 1 apresenta a tendência exponencial encontrada ao longo do governo petista que 

foi a de dar cada vez mais ênfase a essa categoria com o passar dos anos. Ainda que tal crescimento 

não tenha se dado de modo linear ano após ano, logo da chegada de Lula da Silva à presidência em 

2003 o presidente dedicou 29,4% do tempo do seu discurso a essa categoria, enquanto em 2015, um 

ano antes de Dilma Rousseff ser afastada do cargo, a presidente utilizou 45% do seu discurso com 

essa categoria. 

O tema foi bastante explorado nos últimos anos de mandato de ambos os presidentes, sendo 

40% ao final do segundo mandato de Lula da Silva e 55% no último ano do primeiro mandato de 

Rousseff. Uma possível exploração para isso pode restar na necessidade de apresentar os resultados 

logrados durante os seus governos, uma espécie de prestação de contas tanto para a comunidade 

internacional, como nacional. Ainda, quanto ao ano cuja categoria foi menos utilizada (2008) a 

ênfase dada foi à economia, categoria utilizada como estratégia retórica pelo presidente Lula da 

Silva para realizar cobranças os e imputar responsabilidades aos países desenvolvidos pela crise 

econômica mundial.  

2o

Tema 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA
Brasil 29,4  23,1  14,3  26,9  35,0  11,5  31,3  40,4  25,4  25,0  27,5  54,5  44,7  29,9      
Nações Unidas 23,5  9,2    28,6  19,2  10,0  15,4  12,5  5,3    6,8    12,5  13,8  3,9    23,4  14,2      
Política SSC 27,5  9,2    14,3  26,9  10,0  15,4  6,3    -    6,8    6,3    11,3  5,2    12,8  11,7      
Economia 5,9    16,9  3,6    19,2  10,0  23,1  18,8  7,0    18,6  12,5  6,3    5,2    2,1    11,5      
Cooperação Intl. 5,9    7,7    14,3  3,8    7,5    19,2  15,6  21,1  8,5    10,4  5,0    10,4  6,4    10,4      
Segurança e Paz 2,0    16,9  21,4  -    7,5    3,8    -    17,5  8,5    12,5  16,3  6,5    6,4    9,2        
Meio ambiente -    4,6    -    -    20,0  7,7    9,4    3,5    3,4    10,4  1,3    5,2    2,1    5,2        
Instituições Pol. 2,0    7,7    3,6    3,8    -    3,8    6,3    3,5    5,1    6,3    18,8  6,5    -    5,2        
Gênero -    -    -    -    -    -    -    -    16,9  2,1    -    2,6    -    1,7        
Lideranças 3,9    4,6    -    -    -    -    -    1,8    -    2,1    -    -    2,1    1,1        
Total 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100       

1o 2o 1o

Governo
Lula da Silva Rousseff
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GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO DA CATGORIA BRASIL (%). 
FONTE: O AUTOR (2017). 
  

 Em seu primeiro discurso, em 2003, Lula da Silva direciona sua fala ao presidente da 

Assembleia Geral da ONU, o Sr. Julian Hunte, apresentando os resultados logrados pelo país em 

prol de uma integração regional e de práticas pacíficas no continente sul-americano, conforme 

extrato a seguir: 

 
Senhor Presidente, O Brasil tem se esforçado para praticar com coerência os princípios que 
defende. O novo relacionamento que estamos estabelecendo com os vizinhos do continente 
sul-americano baseia-se no respeito mútuo, na amizade e na cooperação. Estamos indo 
além das circunstâncias históricas e geográficas que compartilhamos, para criar um inédito 
sentimento de parentesco e de parceria. Neste contexto, nossa relação com a Argentina é 
fundamental. (LULA DA SILVA apud PLANALTO, 2003, p. 4). 

  

 Relevante é a menção da Argentina como de especial importância para o relacionamento que 

vinha sendo estabelecido no continente. Uma das principais reivindicações brasileiras à ONU é pela 

reforma na composição do Conselho de Segurança, que se configura a mesma desde 1945. 

Entretanto, não existe consenso quanto essa reforma no cenário internacional, tampouco regional, 

pois Brasil e Argentina, as principais economias da América do Sul, enxergam o tema de maneiras 

diferentes (MARCHIORO, 2013).  

 É possível verificar momentos ao longo dos discursos em que o Brasil apresenta-se como 

um modelo para a sociedade internacional (BULL, 2002), representada ali pelos Estados-Membros 

da ONU. O país explora suas conquistas, características e valores como se fossem exemplos a 

serem copiados por outras nações. É o que ocorre em 2010, quando Celso Amorim afirma que:  
O Brasil vem se empenhando em ajudar outros países a replicar experiências bem 
sucedidas. Nesses últimos anos, o Brasil moveu-se na cena internacional impulsionado 
pelo sentido de solidariedade. [...] O Brasil aumentou substancialmente sua ajuda 
humanitária e multiplicou os projetos de cooperação com países mais pobres (AMORIM 
apud PLANALTO, 2010, p. 2).  

  

 O país coloca-se como uma nação para ser vista, admirada e copiada pela sua capacidade e 
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realizações. Um dos méritos buscados pelo Brasil, como supracitado, é a vaga no Conselho de 

Segurança da ONU e para isso o país diz estar pronto para adquirir maiores responsabilidades no 

cenário internacional, como Dilma Rousseff afirmou: 
O Brasil está pronto a assumir suas responsabilidades como membro permanente do 
Conselho. Vivemos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. [...] Abdicamos, por 
compromisso constitucional, do uso da energia nuclear para fins que não sejam pacíficos. 
Tenho orgulho de dizer que o Brasil é um vetor de paz, estabilidade e prosperidade em sua 
região, e até mesmo fora dela. (ROUSSEFF apud PLANALTO, 2011, p. 5) 

 

 Vale notar, ainda, que os últimos dois discursos de Rousseff foram aqueles que mais 

exploraram a categoria Brasil, ocupando 55% e 45% do tempo em 2014 e 2015, respectivamente. 

Inferimos aqui que a conjuntura exerceu influência sobre as diretrizes do discurso da presidente, de 

acordo com aquilo Charaudeau (2015). Considerando os protestos e manifestações que tomaram 

conta do Brasil entre os anos de 2013 e 2015 e que tinha entre suas demandas o pedido de 

impeachment da presidente (NICHOLS; PIMENTEL, 2017), uma explicação para essa ênfase é a 

estratégia retórica de apresentar que o copo ainda estava meio cheio.  

Figueiredo (et al., 2000) explica que, ao olhar para o futuro o orador pode apresentar a 

situação atual a partir de uma ótica negativa (copo meio vazio), ou positiva (copo meio cheio). 

Nesse caso, Rousseff poderia estar demonstrando ao fórum internacional que a situação política no 

Brasil estava sob controle. Outra possibilidade retórica é de que ela estivesse solicitando apoio 

internacional contra aquilo que foi intensivamente pela situação como golpe de Estado 

(PIMENTEL; PANKE, 2017).   

Em linhas gerais, é possível verificar que a imagem pública que o governo petista intenta 

construir do Brasil em seus discursos diplomáticos toma como base a posição lograda pelo país a 

partir de suas conquistas e realizações (i) nacionalmente, como é o caso da abdicação do uso da 

energia nuclear para fins não pacíficos; (ii) regionalmente, como um incentivador da paz e 

integração da região e (iii) internacionalmente, com a ajuda solidária prestada pelo país aos países 

mais pobres.  

 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 Ainda que existam diversas pesquisas explorando as relações entre discurso político e 

imagem pública as que tratam especificamente dos discursos diplomáticos para a construção de uma 

imagem pública são escassez. Assim, a escolha pelos discursos brasileiros no sistema ONU é 

resultado (i) da importância histórica dessa organização internacional, especialmente para o Brasil; 

(ii) de o discurso do Brasil ser o primeiro na sessão de abertura do Debate-Geral da AG; e (iii) de os 
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realizações. Um dos méritos buscados pelo Brasil, como supracitado, é a vaga no Conselho de 

Segurança da ONU e para isso o país diz estar pronto para adquirir maiores responsabilidades no 

cenário internacional, como Dilma Rousseff afirmou: 
O Brasil está pronto a assumir suas responsabilidades como membro permanente do 
Conselho. Vivemos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. [...] Abdicamos, por 
compromisso constitucional, do uso da energia nuclear para fins que não sejam pacíficos. 
Tenho orgulho de dizer que o Brasil é um vetor de paz, estabilidade e prosperidade em sua 
região, e até mesmo fora dela. (ROUSSEFF apud PLANALTO, 2011, p. 5) 

 

 Vale notar, ainda, que os últimos dois discursos de Rousseff foram aqueles que mais 

exploraram a categoria Brasil, ocupando 55% e 45% do tempo em 2014 e 2015, respectivamente. 

Inferimos aqui que a conjuntura exerceu influência sobre as diretrizes do discurso da presidente, de 

acordo com aquilo Charaudeau (2015). Considerando os protestos e manifestações que tomaram 

conta do Brasil entre os anos de 2013 e 2015 e que tinha entre suas demandas o pedido de 

impeachment da presidente (NICHOLS; PIMENTEL, 2017), uma explicação para essa ênfase é a 

estratégia retórica de apresentar que o copo ainda estava meio cheio.  

Figueiredo (et al., 2000) explica que, ao olhar para o futuro o orador pode apresentar a 

situação atual a partir de uma ótica negativa (copo meio vazio), ou positiva (copo meio cheio). 

Nesse caso, Rousseff poderia estar demonstrando ao fórum internacional que a situação política no 

Brasil estava sob controle. Outra possibilidade retórica é de que ela estivesse solicitando apoio 

internacional contra aquilo que foi intensivamente pela situação como golpe de Estado 

(PIMENTEL; PANKE, 2017).   

Em linhas gerais, é possível verificar que a imagem pública que o governo petista intenta 

construir do Brasil em seus discursos diplomáticos toma como base a posição lograda pelo país a 

partir de suas conquistas e realizações (i) nacionalmente, como é o caso da abdicação do uso da 

energia nuclear para fins não pacíficos; (ii) regionalmente, como um incentivador da paz e 

integração da região e (iii) internacionalmente, com a ajuda solidária prestada pelo país aos países 

mais pobres.  

 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 Ainda que existam diversas pesquisas explorando as relações entre discurso político e 

imagem pública as que tratam especificamente dos discursos diplomáticos para a construção de uma 

imagem pública são escassez. Assim, a escolha pelos discursos brasileiros no sistema ONU é 

resultado (i) da importância histórica dessa organização internacional, especialmente para o Brasil; 

(ii) de o discurso do Brasil ser o primeiro na sessão de abertura do Debate-Geral da AG; e (iii) de os 

 

valores refletidos nesses discursos informarem historicamente a formulação, a enunciação e a 

implementação da política externa do Brasil (CORRÊA, 2007).  

 Para lograr o objetivo deste trabalho de analisar a imagem pública projetada pelo Brasil nos 

discursos proferidos pelos representantes brasileiros no Debate Geral da AG e os objetivos 

específicos (i) inventariar as temáticas tratadas pelo Brasil e (ii) analisar de que forma o governo PT 

apresentou o Brasil nesses discursos testamos duas hipóteses: (a) os discursos mantem-se coesos ao 

longo do período de análise em termos de temáticas e (b) as características e conquistas do país 

aparecem como principal recurso retórico para a construção da imagem pública. Como referencial 

teórico trabalhamos as relações entre comunicação política, discursos diplomáticos e imagem 

pública. Em seguida situamos o Brasil dentro do sistema ONU e na conjuntura em que cada 

presidente governou. Por fim, apresentamos a metodologia adotada neste trabalho (Análise de 

Conteúdo) com base na categorização de dez temas.  

 Verificamos que as principais temáticas foram Brasil (29,9%), Nações Unidas (14,2%) e 

Políticas SSC (11,7%) e que a imagem pública que o governo petista desejou construir do Brasil 

tomou como base a posição lograda pelo país através das conquistas e realizações como forma de 

atingir outros objetivos, como a cadeira permanente no Conselho de Segurança. Assim, os discursos 

tratam de conquistas em âmbito (i) nacional como a abdicação do uso da energia nuclear para fins 

não pacíficos; (ii) regional: o Brasil como um vetor de paz e integração da região e (iii) 

internacional através da ajuda solidária prestada pelo país aos países mais pobres.  
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LUTAS POR DISTRIBUIÇÃO: AS FARC E SUAS DEMANDAS POR 

RECONHECIMENTO1 
 

Angieli Maros2 
 
RESUMO 
  
Os estudos sobre a questão do reconhecimento emergiram com força nos fins do século XX e 
delinearam um novo caminho dentro da Teoria Crítica - abordagem que se desvincula do formato 
meramente descritivo das pesquisas para centralizar questionamentos sobre a ordem social e a 
emancipação dos indivíduos. Neste contexto, nos escritos de Axel Honneth e de Nancy Fraser o 
debate transita entre o sentido de autorrealização e legitimação de grupos e um paradigma mais amplo 
de justiça que engloba a necessidade de rever o papel da redistribuição econômica na garantia da 
dignidade humana. Entre os inúmeros movimentos que carregam bandeiras por reconhecimento está 
as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC), que por mais de 50 
anos estabeleceu uma luta no território colombiano para conquistar direitos, sobretudo, na esfera 
distributiva. Apesar da heterogeneidade que marca o perfil do grupo, este trabalho foca no Programa 
Agrário dos Guerrilheiros das FARC para mostrar como a luta por reconhecimento é demandada por 
seus integrantes a partir deste documento.  
 
Palavras-chave: Reconhecimento; FARC; Demandas; Distribuição. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 As demandas por reconhecimento estão no núcleo dos fenômenos políticos recentes. Elas não 
apenas induzem conflitos sustentados pela ideia de justiça como também vêm reconfigurando o perfil 
de movimentos e redefinindo o alcance de políticas públicas articuladas pelos governos. LGBTTs 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), mulheres e defensores da causa 
animal são exemplos de grupos que têm conquistado espaço na luta por uma concepção mais 
igualitária de normas e práticas democráticas.  

A dinâmica de movimentos como estes no processo da busca por reconhecimento constitui a 
base das teorias de Charles Taylor e Axel Honneth, nomes que compõem a terceira geração da Teoria 
Crítica, cujo maior desafio, segundo Melo (2011), é a renovação constante de diagnósticos capazes 
de analisar os obstáculos que travam a emancipação dos indivíduos. Sob uma concepção ética, 
Honneth (2003) - atual diretor do Instituto de Pesquisa Social e Crítica de Frankfurt e que, entre 1983 
e 1989 foi assistente de Dr. Jürgen Habermas na Universidade de Frankfurt - retoma a dinâmica da 
intersubjetividade de Hegel para explicar que a negação sistemática do reconhecimento representa, 
na verdade, uma violação à dignidade humana. Com isso, ele afirma que “a integração social opera 
através de formas de reconhecimento mútuo e que os sujeitos buscam, partindo de uma luta 
intersubjetiva, ampliar as condições necessárias para autorrealização individual” (MAIA, 2012, p. 
79).  

A questão do reconhecimento ganha contornos diferenciados pela também filósofa da Teoria 
Crítica Nancy Fraser. O paradigma de Fraser, formulado a partir de um entendimento moral da 
sociedade, substitui o modelo de identidade pelo modelo de status social. Trata-se de uma “política 
de superação de subordinação ao reconhecer a parte não-reconhecida como membro pleno da 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2  Mestranda em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do 
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sociedade, capaz de participar em par com o resto” (FRASER, 2000, p. 114). Neste modelo, a 
possibilidade de participar de igual para igual não é enfraquecida apenas diante dos padrões 
institucionalizados de valores culturais, mas também quando o sujeito tem menos oportunidades de 
acesso a recursos econômicos.  

A abordagem do reconhecimento por Fraser guiará o objetivo deste trabalho, que é 
compreender como a luta por reconhecimento demandada pelas Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia – Exército do Povo (FARC) aparece no manifesto que reafirma suas origens e princípios, 
o Programa Agrário dos Guerrilheiros das FARC. O documento foi publicado em 1964, ano de 
fundação do movimento, e revisto em 1993, durante a oitava conferência das FARC. Com base em 
uma exposição teórica dos conceitos de Fraser, pretende-se afirmar que as metas instituídas pelo 
grupo colombiano se encaixam no paradigma bidimensional de justiça, que contesta a hierarquia 
cultural ao mesmo tempo em que prevê a redistribuição das riquezas produzidas socialmente como 
forma de garantir a justiça social. 
 
 
2. AS FARC E SUAS ORIGENS 
 

A história das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC) se 
confunde com a história da Colômbia no século XX, mais precisamente, com o avanço das lutas 
campesinas travadas já no início do século no país. Gallego (2008) aponta que a consolidação da 
economia cafeeira, a exploração da mão-de-obra e a expansão da criação de gado como uma ameaça 
para o pequeno agricultor indígena serviram como combustível para a largada dos conflitos 
campesinos e suas bandeiras reivindicativas. De acordo com o autor, as disputas agrárias colombianas 
se intensificaram na década de 1920, quando fazendeiros começam a se deparar com os primeiros 
protestos de seus arrendatários contra contratos injustos e condições de vida inadequadas enfrentadas 
pelas famílias campesinas. O receio era de levantes que reclamassem propriedade sobre a terra, o que 
poderia colocar em risco o controle sobre a força de trabalho e sobre o lucro gerado nestes espaços.  

Ao estudar a origem da guerrilha na Colômbia, Leongómez (1989) reforça que estas diversas 
reivindicações foram a base da criação de ligas e sindicatos fortemente influenciados, em um primeiro 
momento, pelo pensamento socialista ou pelo agrarismo revolucionário, e, depois, pelo Partido 
Comunista – que abriu caminho para o estabelecimento de formas legais e ilegais de ações na luta 
campesina em várias zonas rurais do país. De grupos de autodefesa, muitas siglas campesinas se 
transformaram em movimentos de guerrilhas principalmente quando, entre as décadas de 1940 e 
1960, o governo colombiano decidiu organizar fortes ondas de reações contra o que chamavam de 
inimigos internos. 

 De maneira resumida, pode-se dizer que o início da execução de um grande plano de invasão 
militar para conter o avanço dos movimentos rurais, em maio de 1964, é o pano de fundo da criação 
das FARC. Destacamentos de resistência em regiões miradas pelo governo decidem unificar suas 
forças e iniciar um levante contra as tropas, abrindo assim uma nova etapa na luta das massas 
campesinas (LEONGÓMEZ, 1989). As frentes guerrilheiras se consolidam, bem como a organização 
política destas, e ganham força na mesma medida em que as agressões militares se expandem. Depois 
de uma primeira conferência guerrilheira em fins de 1965, o novo grupo de resistência, chamado 
inicialmente de Bloco Sul, aprova planos de ação militar, política, econômica, de educação e 
organização e a luta ganha caráter nacional. Um ano depois, em 1966, a segunda conferência 
guerrilheira constitui oficialmente o movimento como FARC.  
 

A partir desta conferência, a dinâmica do confronto varia, ela começa a ser escrita em um 
projeto de luta da natureza revolucionária de caráter comunista, anti-imperialista que se 
propõe a tomar o poder para e pelo povo. O movimento de guerrilha começa a experimentar 
uma mudança significativa enquanto constrói um projeto estratégico de poder, o que exige 
novas táticas e novos métodos de trabalho. Se trata de uma organização de guerrilha com 
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novas estruturas e sistemas de disciplinas obrigatórios, funcionando como uma guerrilha 
móvel que busca superar o antigo sistema de comando fixo ligado a uma área particular. 
(GALLEGO, 2008, p. 76, tradução nossa). 

 
De sua origem na autodefesa, passando por uma expansão militar acompanhada de ações 

como sequestro e extorsão, por tentativas de acordo com o governo e pela formulação de novos planos 
estratégicos entre fins da década de 1970 e início da década de 1990, até chegar ao enfraquecimento 
político e militar no início dos anos 2000 (CENTRO Nacional de Memória Histórica, 2014), as FARC 
se fundamentaram em reivindicações enraizadas no movimento campesino, embora sua trajetória 
tenha diversos ângulos de reconhecimento. As FARC se denominam como um “movimento 
revolucionário de caráter político-militar”, mas até setembro de 2016, eram caracterizadas como um 
grupo terrorista pela União Europeia – que prometeu suspender as sanções aplicadas após a assinatura 
do acordo de paz com o governo da Colômbia (2017, não paginado3). Os Estados Unidos (2017, não 
p.4), contudo, ainda mantém o nome do grupo na lista de organizações classificadas como terroristas, 
medida que proíbe cidadãos e instituições do país a negociar ou fornecer qualquer tipo de ajuda ao 
movimento. Da mesma forma, o Canadá (2017, não p.5), também reconhece os guerrilheiros das 
FARC como terroristas, status que está diretamente ligado à violência que marcou o período de 
atuação do grupo como um movimento de resistência. De 1958 a 2012, o conflito armado na 
Colômbia - não apenas relacionado à atividade das FARC - causou a morte de aproximadamente 218 
mil pessoas, conforme dados nacionais do Centro de Memória Histórica (2017, não p.). Apesar de 
carregar a identidade que também pode ser vista pelo aspecto da violência, as FARC assumem que 
suas atividades estão essencialmente condicionadas ao Programa Agrário dos Guerrilheiros das 
FARC-EP, proclamado em 1964 e revisto em 1993, durante a oitava conferência nacional do 
movimento.  

O documento alinha oito reivindicações fundamentais aos propósitos originais da guerrilha, 
que remontam aos levantes campesinos. O texto também justifica o conflito armado como o extremo 
que o grupo teve de assumir depois de tentar toda as ajudas possíveis para evitar a “cruzada 
anticomunista” (1993, não p.). Sem sucesso, foi necessário partir para “uma luta armada prolongada 
e sangrenta” (Ibidem, não p.). É este programa que vai ser analisado neste trabalho para entender 
como a luta por reconhecimento é demandada pelo movimento colombiano. Mas, para discutir a 
questão do reconhecimento é necessário, antes de tudo, mostrar algumas das principais ideias que 
constituem e problematizam a discussão. 
 
 
3. ENTRE O RECONHECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO 
 

Alimentadas por conflitos que encontraram férteis terrenos na era pós-socialista, as demandas 
por reconhecimento fundamentam a atuação de grupos cujas lutas miram na construção de uma 
sociedade aberta às diferenças. Nas arenas políticas onde se destaca a soberania de culturas 
dominantes, coletivos ligados a formas de vida e tradições culturais marginalizadas, como étnicos e 
feministas, por exemplo, disputam por espaços onde suas vozes sejam capazes de ecoar e questionar 
o caráter excludente das normas de representação que os aparta das tomadas de decisão e das 
conquistas políticas (FRASER 2006; YOUNG, 2006; HABERMAS, 2002). 

Ao discutir a tensão causada pela exclusão as minorias, Charles Taylor (2009) defende que o 
problema reside no liberalismo submetido às premissas dos direitos universais, que prega a dignidade 
igualitária e outorga “um reconhecimento muito limitado às distintas identidades culturais” 
                                                 
3 Disponível em: http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/27-colombia-eu-suspends-FARC/. 
Acesso em: 23 de julho de 2017. 
4 Disponível em: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm. Acesso em: 23 de julho de 2017 
5 Disponível em: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx. Acesso em: 23 
de julho de 2017. 
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(TAYLOR, 2009, p.88). Por isso, propõe um novo modelo de liberalismo que contemple a política 
da diferença. Para o autor, reconhecer de igual modo identidades não apenas é compatível com 
democracias sãs, como também faz parte do processo social que evita danos opressivos aos sujeitos 
e às suas identidades. 

É justamente a identidade dos indivíduos e sua formação a partir de um processo de 
reconhecimento mútuo e intersubjetivo que compõem a base da teoria do reconhecimento de Axel 
Honneth. O autor de Luta por reconhecimento - a gramática moral dos conflitos (2003) resgata 
premissas do reconhecimento e da intersubjetividade elaboradas por Hegel e reforçada pela psicologia 
social de George Herbert Mead para delinear um paradigma normativo que centraliza os conflitos e 
alinha-os como forças estruturantes da evolução moral da sociedade e da autorrealização dos sujeitos. 
De Hegel, Honneth absorve a definição inédita da experiência do reconhecimento intersubjetivo e das 
lutas travadas em casos de não reconhecimento – uma vez que, para Hegel, o conflito está diretamente 
ligado às mudanças sociais. (HEGEL6, 1970 citado por HONNETH, 2003). Já de Mead, a 
contribuição vem do reforço dado por ele à importância das vivências psíquicas na sociabilização e 
na formação da identidade do sujeito, a qual pressupõe o reconhecimento intersubjetivo (MEAD7, 
1973 citado por HONNETH, 2003). Em resumo, tanto o jovem Hegel quando Mead argumentaram 
sobre a afirmação de que a reprodução da vida social está calcada no reconhecimento recíproco e que 
a evolução moral da sociedade acontece quando os sujeitos travam lutas e conflitos em busca deste 
reconhecimento.  

Ao incorporar estas premissas, Honneth (2003) elabora uma teoria da sociedade que 
discrimina a necessidade de três formas de reconhecimento para a construção de uma identidade 
íntegra e positiva: o amor, a justiça e a esfera social. Na esfera do amor, os indivíduos encontram a 
autoconfiança; na da justiça, a consciência de direito ao autorrespeito; e na esfera social, desenvolve-
se o sentimento de autoestima (MAIA, 2012). São estes dois últimos padrões, no entanto, os capazes 
de originar os conflitos morais, as verdadeiras lutas por reconhecimento (PRUDÊNCIO; 
CARBORNAR, 2015): quando falhas, a esfera da justiça se traduz em privação de direitos, e a esfera 
social, em ofensa ao sujeito. Ou seja, para Honneth, a negação do reconhecimento, quando 
compreendida, transforma-se no motor que impulsiona a batalha dos indivíduos. 

Forte nome da Teoria Crítica contemporânea, assim como Axel Honneth e Charles Taylor, 
Nancy Fraser também é levada a pensar sobre a questão da desigualdade de espaço entre pares na 
esfera pública. Mas, ao contrário de Taylor – que se debruça sobre uma política de Estado capaz de 
fazer do tratamento diferencial uma forma de garantir a não-discriminação - e de Honneth - que 
concentra suas considerações no idioma do reconhecimento e nos conflitos, Fraser cria um modelo 
alternativo de justiça que se afasta do campo da ética e que determina que o reconhecimento, por si 
só, não basta: também é preciso absorver a necessidade de redistribuição, uma vez que os conflitos 
engendrados pela estrutura das culturas dominantes “ocorrem num mundo de exacerbada 
desigualdade material” (FRASER, 2006, p. 231). O argumento de Fraser (2000; 2007) é que entender 
o acesso à justiça apenas como uma conquista de estima e de respeito por meio da construção de uma 
cultura autoafirmativa focada na identidade dos sujeitos pode encorajar uma série de problemas. Um 
deles é enfatizar a estrutura psíquica ao invés das instituições sociais e da interação social, o que 
“arrisca substituir a mudança social por formas intrusas de engenharia da consciência” (FRASER, 
2007, p.106). Além disso, observa a autora, ao fundir política do reconhecimento com política de 
identidade, ao menos outros dois dilemas podem surgir: o deslocamento e a reificação.  

Quando fala em deslocamento, Fraser refere-se à sobreposição das políticas de identidade 
sobre as lutas por redistribuição. Ela afirma que quando comunitaristas e culturalistas tomam as 
hierarquias culturais como a grande causa da injustiça, desprezam-se as lógicas das relações de 
distribuição que também são importantes para a composição de organizações igualitárias. Para ela, a 

                                                 
6 Hegel C. W. F. Jenaer Schriften 1801-07, in Werkin 20 Bánden, org. Karl Markus Miche1/Eva Moldenhauer, vol. 2. 
Frankfurt, 1973. 
7 Mead, George Herbert. Geist, Identítdt und Gesellschaft. Prankfurt, 1973. 
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“ideia de uma sociedade puramente "cultural" sem relações econômicas-fascinante para as gerações 
de antropólogos - está longe da realidade atual, em que a comercialização permeou todas as 
sociedades até certo ponto (...)” (FRASER, 2000, p. 111, tradução nossa). Fraser ainda ressalta que o 
modelo de identidade pode, paradoxalmente, transformar-se em um mecanismo de não-
reconhecimento. Isso porque, para ela, a reificação da identidade pode acirrar disputas por autoridade 
e poder dentro do próprio grupo, promovendo, dessa forma, o conformismo, o patriarcalismo e a 
intolerância. Mais que isso, analisa que o modelo também nutre a possibilidade de que um grupo 
tenha o direito de ser entendido apenas em seus próprios termos, desconsiderando a perspectiva 
externa dos outros. “Esse tipo de política de identidade dificilmente promove a interação social 
através das diferenças: pelo contrário, incentiva o separatismo e os enclaves grupais” (Ibidem, p. 113, 
tradução nossa).  

Então, para evitar reduzir a política do reconhecimento a uma questão de identidade, e tentar 
contornar problemáticas como a reificação e o deslocamento, Fraser apresenta uma abordagem 
alternativa de justiça que combina o reconhecimento com a redistribuição, afirmando que nenhuma 
das medidas é suficiente por si só:  

 
De fato, entretanto, nem toda má distribuição é um subproduto do não reconhecimento. Veja 
o caso do homem branco, trabalhador industrial especializado, que fica desempregado, em 
virtude do fechamento da fábrica em que trabalha, devido a uma fusão corporativa 
especulativa. Nesse caso, a injustiça da má distribuição tem pouco a ver com o não 
reconhecimento. (Fraser, 2007, p. 117). 

 
Assim como as teorias que questionam os padrões de valoração cultural não conseguem, 

sozinhas, explicar consequências geradas pela estrutura do capitalismo, o inverso se sustenta: os 
remédios distributivos também nem sempre darão conta de tratar as opressões causadas pelo não-
reconhecimento. Portanto, o novo paradigma proposto pela autora combina a política da identidade 
com normas e significados institucionalizados e que estão enraizados na questão distributiva. Este 
paradigma retoma o reconhecimento não mais como uma questão de identidade, mas sim de status 
social, e define como seu centro normativo a paridade de participação: 

 
De acordo com essa norma, a justiça requer arranjos sociais que permitam a todos os 
membros (adultos) da sociedade interagir uns com os outros como parceiros. Para que a 
paridade de participação seja possível, eu afirmo que, pelo menos, duas condições devem ser 
satisfeitas. Primeiro, a distribuição dos recursos materiais deve dar-se de modo que assegure 
a independência e voz dos participantes. Essa eu denomino a condição objetiva da paridade 
participativa. (...) Ao contrário, a segunda condição requer que os padrões institucionalizados 
de valoração cultural expressem igual respeito a todos os participantes e assegurem igual 
oportunidade para alcançar estima social. Essa eu denomino condição intersubjetiva de 
paridade participativa. (FRASER, 2007, p.118-119). 

 
Na perspectiva da paridade de participação, o que carece de reconhecimento é o status dos 

indivíduos do grupo como participantes plenos na interação social e não mais a identidade de um 
grupo específico. Fraser (2000) destaca ainda que, por este ângulo, o não-reconhecimento não está 
ligado à depreciação e à deformação da identidade, mas à subordinação social, que impede a 
participação como um par na vida social. 

No paradigma de Fraser (2006), tanto a injustiça cultural quanto a econômica requerem 
remédios específicos. Neste último caso, a desconformidade requer alterações na esfera político-
econômica, como redistribuição de renda e reorganização da divisão do trabalho, por exemplo. Já no 
primeiro caso, o remédio serve para viabilizar mudanças culturais ou simbólicas. Seriam medidas 
como revalorizar identidades desrespeitadas e a valorização positiva da diversidade cultural. Há 
situações em que os dois remédios são necessários ao mesmo tempo. Além disso, estes remédios 
podem ser afirmativos – que corrigem a desigualdade sem, necessariamente, alterar a estrutura onde 
os problemas estão inseridos – e transformativos – que, ao contrário, preveem a remodelação da 
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estrutura e dos mecanismos que a sustenta.  
 
 
4. NA ESSÊNCIA DA REDISTRIBUIÇÃO 
 

 O Programa Agrário dos Guerrilheiros das FARC-EP (1993) é o documento que 
reafirma as origens, os princípios e os objetivos das FARC. Tornou-se documento oficial no ano da 
fundação do movimento, em 1964, e em 1993, na oitava conferência que reuniu os guerrilheiros do 
grupo, foi corrigido e ampliado. Aqui, pretende-se sustentar que o trajeto delineado no documento 
mais recente aponta claramente uma direção em sentido à demanda por reconhecimento formulada 
por Fraser, que combina a política cultural da diferença com a política social da igualdade. 

Ao introduzir o programa, as FARC (1993, não p.) se definem como o “nervo de um 
movimento revolucionário que nasceu em 1948” e se assumem como vítimas da “política praticada 
pela oligarquia que detém o poder” e da “fúria latifundiária” porque “nesta parte da Colômbia 
predominam os interesses dos grandes senhores da terra (...)”. O fato de o grupo se reconhecer 
enquanto vítima (submetido a danos opressivos) poderia remeter à teoria de reconhecimento 
elaborada por Axel Honneth, pois a questão revela que não só não há uma interação recíproca entre 
os sujeitos como há um conflito gerado a partir do não reconhecimento entre as partes. No entanto, é 
fácil perceber que a luta das FARC não é sombreada pela política de identidade, na qual Honneth 
concretiza seus argumentos, mas pela necessidade de uma justiça calcada na política de status, na 
qual, segundo Fraser (2000), o não-reconhecimento é explicado como subordinação social, ideia que 
se reforça em outra asserção do programa: “Lutamos pelo estabelecimento de um regime político 
democrático que garanta a paz com justiça social, o respeito dos Direitos Humanos e um 
desenvolvimento econômico com bem-estar para todos os que vivem na Colômbia”. 
(PROGRAMA..., 1993, não p.).  

No mesmo documento, as FARC reafirmam o compromisso de lutar por uma política agrária 
“que entregue a terra do latifúndio aos campesinos”. A partir daí, desenvolvem a primeira meta do 
programa agrário, uma “Política Agrária Revolucionária que mude a raiz da estrutura social do campo 
colombiano, entregando de forma completamente gratuita a terra aos campesinos que lá trabalham ou 
queiram trabalhar”. (Ibidem, 1993, não p.). Esta política, para as FARC, não apenas garantiria apoio 
técnico e de infraestrutura – como disponibilizar as ferramentas essenciais para o trabalho, por 
exemplo – como também se tornaria uma condição indispensável para elevar as condições culturais 
e materiais de todo o povo campesino, livrando-o, dessa forma, “do desemprego, da fome, do 
analfabetismo e das doenças endêmicas que limitam a capacidade de trabalho”. Aqui temos, pois, 
uma forte referência do que é o conceito de justiça defendido por Fraser. Para a autora, pensar em 
uma nova política de igualdade “exige tanto redistribuição como reconhecimento” (FRASER, 2006, 
p. 231), ou seja, é o conceito mais amplo de justiça que poderia assegurar tanto as condições materiais 
quanto as culturais defendidas pela guerrilha. 

E não só isso. Ao buscar uma luta que também elimina os fatores limitadores nas zonas 
agrárias (desemprego, fome, analfabetismo e doenças endêmicas), o movimento pretende restabelecer 
um cenário em que estes trabalhadores possam ter as mesmas condições laborais de quem não está 
submetido aos mesmo problemas. É o que Fraser (2000) denomina de paridade participativa. Ela 
afirma que não são apenas os padrões institucionalizados de valores culturais que impedem uma 
participação igualitária entre os sujeitos, mas essa igualdade também não acontece quando faltam 
para algumas pessoas os recursos necessários para interagir com outro como um par, de igual para 
igual. Assim, a má-distribuição também impede a paridade de participação.  

A alocação de recursos econômicos que constitui parte da noção de justiça de Fraser também 
pode ser identificada no objetivo número quatro das FARC, no qual o movimento se propõe a lutar 
por um “amplo sistema de crédito com facilidades de pagamento, o fornecimento de sementes, 
assistência técnica (...) tanto para os campesinos individuais como para as cooperativas que surjam 
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durante o processo”. Significa, mais uma vez, garantir que todos possam ter acesso às condições 
adequadas para a execução do trabalho e, consequentemente, ao reconhecimento enquanto produtores 
da terra.  

A dimensão distributiva do modelo de Fraser não requer apenas uma redução da disparidade 
financeira. O equilíbrio envolve tudo o que sustenta a estrutura econômica, do acesso aos estudos à 
repartição da terra. Para a autora, nesta dimensão “a injustiça correspondente é a má distribuição, em 
que estruturas econômicas, regimes de propriedade ou mercados de trabalho privam os atores dos 
recursos necessários para a participação plena” (FRASER, 2000, p. 117). É importante retomar que 
a origem dos conflitos agrários na Colômbia também está perfeitamente alojada no defeito destas 
estruturas. 

Durante as décadas de 1920 e 1930, três tipos de movimentos emergiram do contexto gerado 
pela desigualdade econômica: os que pediam melhores condições de trabalho, sem adotar um conflito 
pela posse da terra; os que exigiam a reforma agrária; e as disputas voltadas para defender as 
comunidades indígenas, como mantê-las em seus próprios espaços de produção, por exemplo 
(GUILHODÉS8, 1988 citado por LEONGÓMEZ, não p. 1989). Pode-se dizer que o ponto onde estes 
vértices se cruzam é a exploração, ou seja, a condição de subordinação social que impede a 
participação dos trabalhadores rurais como um par na vida social colombiana.  

O paradigma de justiça concebido por Fraser é bidimensional. O modelo resgata uma análise 
sobre os problemas sociais gerados pela desigualdade material sem desconsiderar, no entanto, a 
dominação cultural que impede o reconhecimento de grupos – por ela abordado dentro do modelo de 
status e não de identidade, como o faz Honneth e Taylor. Aqui, o não-reconhecimento “vem dos 
padrões institucionalizados, em outras palavras, através do trabalho de instituições sociais que 
regulam a interação de acordo com normas culturais de impedimento de paridade” (FRASER, 2000, 
p.114).  

Nesta perspectiva também se encontram demandas das FARC. A meta seis do Programa 
Agrário determina a proteção das comunidades indígenas não apenas dando a elas terras suficientes 
para seu próprio desenvolvimento, mas também ao estabilizar “a organização autônoma das 
comunidades, respeitando seus cabildos, sua vida, sua cultura, sua língua própria e organização 
interna”. Gallego (2008) explica que, no início do século XX, indígenas colombianos começaram a 
se ver ameaçados, sobretudo, pelo avanço da pecuária e do latifúndio no país. Por isso, movimentos 
de resistência que iam ganhando corpo começaram a reforçar a imagem destes grupos, de suas 
culturas e sociedades. Esta ameaça, que se repete em vários países latino-americanos, pode ser vista 
como uma forma de subordinação institucionalizada e, portanto, uma violação de justiça, como 
defende Fraser. 

Seja no polo da redistribuição, seja no polo do reconhecimento, Fraser (2006) argumenta que 
a correção da injustiça pode ser feita com remédios afirmativos ou transformativos. Há casos em que 
os dois são necessários. 

 
Por remédios afirmativos para a injustiça, entendo os remédios voltados para corrigir efeitos 
desiguais de arranjos sociais sem abalar a estrutura subjacente que os engendra. Por remédios 
transformativos, em contraste, entendo os remédios voltados para corrigir efeitos desiguais 
precisamente por meio da remodelação da estrutura gerativa subjacente. O ponto crucial do 
contraste é efeitos terminais vs. processos que os produzem – e não mudança gradual vs. 
mudança apocalíptica. (FRASER, 2006, p. 237). 

 
Esta definição nos permite argumentar que, para as FARC, o remédio para sanar as injustiças 

das comunidades campesinas é um remédio transformativo. Na introdução de seu programa agrário, 
o movimento define: “somos revolucionários que lutam por um uma mudança de regime”. A 
afirmação se repete na meta sete do programa, que justifica que a mudança almejada é a “única 

                                                 
8 Pierre Gilhodés, Las luchas agrarias en Colombia, Bogotá ECOE, 1988, pág. 35. 
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garantia para a destruição da velha estrutura latifundiária da Colômbia”. No conjunto, as intenções 
das FARC voltam-se para a redistribuição das terras – a reforma agrária propriamente dita – mas 
também exige um novo sistema político e econômico que rompa com a exploração de mão-de-obra e 
assegure o fim do desemprego, da fome, do analfabetismo e das ameaças à cultura indígena. Tais 
objetivos descartam a possibilidade do emprego de remédios afirmativos, pois este seria o caso de 
apenas compensar a má distribuição sem alterar a estrutura política e econômica de onde partiram as 
injustiças. Ao contrário, os remédios transformativos pensados por Fraser (2006) focam na 
reestruturação das relações de produção: 

 
Remédios transformativos comumente combinam programas universalistas de bem-estar 
social, impostos elevados, políticas macroeconômicas voltadas para criar pleno emprego, um 
vasto setor público não mercantil, propriedades públicas e/ou coletivas significativas, e 
decisões democráticas quanto às prioridades socioeconômicas básicas. Eles procuram 
garantir a todos o acesso ao emprego, enquanto tendem também a desvincular a parte básica 
de consumo e o emprego. (FRASER, 2006, p. 238). 

 
É possível dizer, assim, que a essência dos remédios transformativos atende aos anseios das 

FARC, de acordo com o Programa Agrário do movimento. Cabe ressaltar ainda que os remédios 
transformativos promovem a reciprocidade e a solidariedade nas relações sem estigmatizar as classes 
vulneráveis que, muitas vezes, são vistas como beneficiárias em uma conjuntura que Taylor (2002) 
classifica como “falsa homogeneidade”. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 

Narcorguerrilha, grupo terrorista e movimento paramilitar são algumas das denominações 
utilizadas por autoridades governamentais e instituições para classificar as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (FARC). Mas os princípios estabelecidos pelo 
próprio grupo, que se define como um movimento revolucionário, requerem um reconhecimento para 
além das caraterísticas de sua luta.  

Em uma análise sobre os primeiros anos das FARC, Gallego (2008) retoma a associação entre 
o grupo com os movimentos sociais e agrários e com o a fundação do Partido Comunista colombiano. 
O autor ressalta, no entanto, que a luta política interpartidária não é mais importante nesse processo 
do que a dinâmica social e política dos conflitos agrários da segunda metade do século XX: “a 
aparição dos processos de colonização e de organização campesina que dão origem ao movimento 
agrário constituem a essência dos processos de resistência que conduziram a formação dos grupos 
campesinos de autodefesa (...)” (GALLEGO, 2008, p.77). 

Dessa forma, o encorajamento destas lutas se origina da desigualdade social consequente da 
estrutura econômica do país, como afirma o próprio Programa Agrário dos Guerrilheiros das FARC 
analisado neste artigo. Por isso, as demandas por redistribuição declaradas no documento e que 
justificam os conflitos travados pelo grupo permitiram analisá-las sob a perspectiva de Nancy Fraser 
(2000), para quem a desigualdade econômica é uma das dimensões que impedem a paridade de 
participação entre os sujeitos.  

Assim, é possível concluir que a luta por reconhecimento demandada pelas FARC não se 
sustenta apenas com o modelo de identidade proposto por Honneth. Embora não desconheça as 
problemáticas dos valores culturais institucionalizados, estas são características mais da subordinação 
(no caso das comunidades indígenas, por exemplo) do que de um obstáculo à integridade humana. 
Além disso, as injustiças que deformam a sociedade campesina da Colômbia estão também arraigadas 
no desequilíbrio econômico. E somente o conceito amplo de justiça de Fraser - que engloba 
reconhecimento e redistribuição - é que consegue sustentar as demandas das FARC sob o ponto de 
vista de uma teria social.   
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RESUMO 
A primeira mulher eleita para a presidência da República ter sido impedida de concluir seu 
mandato diz muito sobre a cultura política brasileira, por isso faz-se preciso o questionamento se 
Dilma Rousseff julgou ser impedida por ser mulher. Tendo em vista isto, procura-se na teoria do 
reconhecimento de Axel Honneth, a considerar suas três esferas - amor, direito e estima social -, 
os tipos de “reconhecimento recusado” (agressão física, agressão moral e desrespeito social) em 
três fases que a presidenta passou no processo do impeachment: seu discurso de afastamento, em 
12 de maio de 2016, sua defesa no Senado, em 29 de agosto de 2016, e seu discurso após ser 
impedida de concluir o mandato, em 31 de agosto de 2016, para, a partir disto, verificar se Dilma 
sentiu-se recusada moral e socialmente. À luz da teoria do reconhecimento, as análises mostraram 
que a presidenta em seus discursos elencou os três tipos de reconhecimento recusado, com ênfase 
na agressão moral, a indicar o sentimento de recusa. 
 
Palavras-chave: Teoria do reconhecimento; reconhecimento recusado; Axel Honneth; 
Dilma Rousseff; impeachment.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

No dia 1º de janeiro de 2011 a primeira mulher assumiu o comando máximo da 

República brasileira. Dilma Rousseff foi eleita e desde então “acusada” de ser uma 

ferramenta do presidente Lula e que ele voltaria na próxima eleição para mais oito anos 

de poder. As especulações não se confirmaram e Dilma foi reeleita. O segundo mandato 

começou conturbado e o ano de 2015 fora complicado. O então presidente da Câmara de 

Deputados, Eduardo Cunha, hoje preso, no final daquele ano aceitou pedido de 

impeachment protocolado pelos juristas Janaína Paschoal, Miguel Reale Júnior e Hélio 

Bicudo. Em 12 de maio de 2016, a presidenta fora afastada do cargo e em 31 de agosto 

do mesmo ano impedida, condenada por ter realizado “pedaladas fiscais”, o que, na 

interpretação dos juristas e parlamentares, configurou crime de responsabilidade. 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
 
2  Mestrando do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, 
e-mail: depaula.neves@hotmail.com. 
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A partir da teoria do reconhecimento de Axel Honneth, desenvolvida na obra Luta 

por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais, publicada em português 

em 2003, o artigo se propõe identificar se Dilma foi e sentiu-se recusada por ser mulher. 

A hipótese não considera que o impeachment ocorreu única e exclusivamente por este 

fato. Há outros aspectos – técnicos e políticos – não elencados aqui, considerados 

desnecessários para a análise em questão. Todavia, tem-se como foco o desrespeito social 

– o reconhecimento recusado na esfera da estima – e uma possível relação com a agressão 

moral – a recusa na esfera do direito –, como fora proposto por Honneth. Para procurar 

responder a questão, se houve ou não reconhecimento recusado, optou-se por selecionar 

três momentos chaves do processo do impeachment: o primeiro discurso após Dilma ser 

afastada, em 12 de maio; a sua defesa no Senado federal, no dia 29 de agosto; e a sua 

“despedida”, após ser impedida, no dia 31 de agosto. Tal seleção deu-se pelos três 

momentos serem icônicos no processo, sendo que no primeiro e no último ela fora de fato 

recusada – e aqui não é usado o conceito honnethiano – a permanecer no cargo, e também, 

como pretende-se identificar se a própria Dilma sentiu-se não-reconhecida, suas palavras, 

sem intermediários, como o caso de notícias em jornal, traduzem melhor o seu 

sentimento.  

Uma análise prévia de suas falas aponta para o desrespeito social e a agressão 

moral, no entanto sem a explanação teórica desenvolvida nos tópicos dois e três é 

impossível perceber a relação entre ambas. No primeiro é traçado um panorama histórico 

para identificar a relação entre mulher e política no Brasil, considerado necessário uma 

vez que Honneth em sua teoria arguiu que as esferas do direito e da estima são construídas 

socialmente. 

 

2. O “LUGAR” DA MULHER 

Não seria exagero dizer que no decorrer da história da humanidade a mulher teve 

papel secundário e passivo na dinâmica das sociedades; assim mostra Fustel de Coulanges 

(1981) em seu estudo sobre as sociedades greco-romanas. Aristóteles acreditava haver 

“um território em que as mulheres têm poder – o domínio do ‘oikos’, da casa e de tudo o 

que diz respeito ao seu governo” (Ferreira, 2014, p. 142). Ora, milhares de anos passaram 

até a chegada do Brasil contemporâneo (pós 1889) e a divisão do espaço público versus 

privado permaneceu na dinâmica familiar. Citar Coulanges ou Aristóteles talvez fosse 

desnecessário, mas isso confirma o porquê de determinadas coisas terem sido 
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naturalizadas a ambos os sexos, incluindo os espaços a serem ocupados. A rua é do 

homem, enquanto o lar da mulher. 

O discurso sobre o “dever ser” das mulheres brasileiras foi reforçado com o 

objetivo de cristalizar determinados tipos de comportamento e difundiu-se a mulher ideal 

reduzida à “rainha do lar” com a tríplice mãe-esposa-dona de casa (Maluf; Mott, 2010, p. 

373), tal qual como sugeriu Aristóteles vinte e quatro séculos antes. O recurso da natureza 

também foi usado pelo filósofo grego em “Geração dos animais” em que afirma “A fêmea 

é um macho mutilado”, tese sintetizada nas palavras de Afrânio Peixoto (intelectual e 

político brasileiro): “iguais, mas diferentes. Cada um como a natureza o fez”.  

Se dentro de casa a mulher era submissa ao homem, fora, no espaço público, não 

era diferente. O Código Civil de 1916 sacramentava a submissão da mulher casada ao 

marido. “Ao homem, chefe da sociedade conjugal, cabia a representação legal da família, 

a administração dos bens comuns do casal e dos particulares da esposa segundo o regime 

matrimonial adotado, o direito de fixar e mudar o local de domicílio da família” (Maluf; 

Mott, 2010, p. 375). A Justiça legitimava a submissão feminina, impedindo as mulheres 

de controlarem seus próprios bens ou de se auto representarem, enquanto o homem era o 

senhor da ação.  

Para justificar a preponderância do homem na esfera jurídica, como representante 

legal da família, o jurista Clóvis Beviláqua, comentando o código de 1916 no ano 

posterior, afirmou que era apenas uma necessidade para “harmonizar as relações da vida 

conjugal” (Pimentel, 1973, p. 47) e que em nada se relacionava com a inferioridade física 

e mental da mulher uma vez que ambos são dotados das mesmas capacidades. O professor 

e também jurista Washington de Barros Monteiro segue com o anterior e afirma que “Ao 

marido compete a chefia da sociedade conjugal pela necessidade de haver quem lhe 

assuma a direção e também por ser ele quem, pelo sexo e pela profissão, mais apto se 

acha para receber a investidura” (Pimentel, 1973, p. 49).  

Em contrapartida, as mulheres movimentavam-se e não simplesmente aceitavam 

condições impostas juridicamente. Em 1906, o voto feminino ainda não era reconhecido, 

porém não era explicitamente negado, uma vez que argumentavam que homens e 

mulheres congregavam a categoria “cidadãos brasileiros” (Soihet, 2016, p. 219), contudo 

Myrthes de Campos, primeira mulher aceita na Ordem dos Advogados, e a professora 

Leolinda Daltro tiveram seus pedidos de alistamento eleitoral indeferidos (Soihet, 2016, 

p. 219). 
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Bertha Lutz dedicou-se, desde o começo da década de 1920, para com os direitos 

das mulheres; ela acreditava na importância do voto feminino. Ela e suas companheiras 

“buscavam movimentar a opinião pública ao mesmo tempo que pressionavam 

diretamente os membros do Congresso” (Soihet, 2016, p. 223). Em junho de 1931 foi 

realizado, por iniciativa da Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF), o 

Segundo Congresso Internacional Feminista, onde fora enviado a Getúlio Vargas, então 

chefe do Governo Provisório, as reivindicações das mulheres de votarem e serem votadas, 

de circularem na vida pública do país em pé de igualdade com os homens, além de 

frisarem a importância de acabar com a incapacidade civil da mulher casada (Soihet, 

2016, p. 225). 

 Bertha Lutz, como representante da FBPF, compôs a Assembleia Constituinte e 

depois de algum esforço, o sufrágio feminino foi garantido com a inclusão do artigo 108 

na Constituição de 1934 (Soihet, 2016, p. 226). Isto não converteu-se imediatamente em 

participação feminina na política. Em 1997, foi necessário criar a lei das cotas para 

mulheres ocuparem cargos políticos (Grossi; Miguel, 2001, p. 169). Isso mostra como a 

mulher brasileira, quase no século XXI, ainda não conseguira vencer as barreiras do 

espaço público, desenhado por Aristóteles, confirmado por Afrânio Peixoto e justificado 

pelos juristas Clóvis Beviláqua e Washington de Barros Monteiro. Esta realidade estende-

se até hoje, embora uma mulher tenha chegado ao cargo máximo do executivo nacional. 

 Tais fatos explicam em partes Dilma Rousseff sofrer o “reconhecimento 

recusado” (Honneth, 2003). Mas para deixarmos claro o que é o reconhecimento recusado 

precisamos discutir a teoria que o engloba. 

 

3. AS TRÊS ESFERAS 

Axel Honneth, a partir de Hegel e Mead, classificou o reconhecimento em três 

esferas: a) amor; b) direito e; c) estima. Cada uma destas esferas, concluiu Honneth, tem 

um tipo de reconhecimento recusado, na do amor, seria a agressão física; na do direito, a 

agressão moral; e na da estima, o desrespeito social (Honneth, 2003). Pode-se observar 

previamente, que Dilma Rousseff sofreu os três, uma vez que foi torturada (agressão 

física); impedida juridicamente de concluir seu mandato (agressão moral); e 

desqualificada para exercer o cargo por ser mulher (desrespeito social). Antes de chegar 

a estas conclusões, que neste artigo tentar-se-á observar, Honneth faz um longo trajeto 

conceitual. 
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A busca por reconhecimento, isto é, uma busca por justiça social, é realizada por 

indivíduos, embora estes façam parte de determinados grupos; “o processo de 

socialização (Sozialization) humana contém a ideia de um entrelaçamento entre 

individualização e socialização” (Honneth, 2013, p. 64). Honneth quase que naturaliza a 

relação entre sujeito e grupo, fazendo disso uma necessidade. 

 
Parece-me justificado admitir uma necessidade normal, quase natural dos sujeitos, 
de serem reconhecidos como membros em grupos sociais nos quais eles possam 
ver confirmadas duradouramente, através de interações diretas, suas necessidades, 
sua capacidade de julgamento e suas diversas habilidades. (Honneth, 2013, p. 65).  

 

O que se pode observar é uma pluralização da ideia hegeliana de uma consciência 

que se totaliza em outra consciência totalizante (Honneth, 2003); para compreender o 

lugar do sujeito na teoria do reconhecimento é preciso ver como Hegel o percebe.  

Até os primeiros anos do século XIX, Hegel deixa-se guiar por uma teleologia 

aristotélica. A partir de sua virada fenomenológica, ele desloca a teleologia do fim último, 

tal qual fora proposto por Aristóteles, para a própria consciência (Honneth, 2003). Agora, 

em vez de os sujeitos caminharem juntos para um progressivo fim, 

  
o conflito representa uma espécie de mecanismo de comunitarização social, que 
força os sujeitos a se reconhecerem mutuamente no respectivo outro, de modo 
que por fim sua consciência individual da totalidade acaba se cruzando com a de 
todos os outros, formando uma consciência ‘universal’ (Honneth, 2003, p. 64).   

 

Uma das maneiras de os sujeitos se reconhecerem uns nos outros, de acordo com 

Hegel, é na relação sexual. “Hegel concebe o amor como uma relação de reconhecimento 

mútuo na qual a individualidade dos sujeitos encontra primeiramente confirmação” 

(Honneth, 2003, p. 78) -  é o que o filósofo chama de “saber-se-no-outro”; mais tarde o 

psicanalista inglês Donald Winnicott discutirá a relação simbiótica entre mãe e filho (cuja 

discussão dar-se-á um pouco adiante), a mostrar que um se percebe no outro. Para 

concluir esta primeira parte de como um indivíduo reconhece e é reconhecido como tal, 

isto é, uma consciência totalizada e outra totalizante, cabe dizer que um  
indivíduo que não reconhece seu parceiro de interação como um determinado 
gênero de pessoa tampouco pode experienciar-se a si mesmo integral ou 
irrestritamente como um tal gênero de pessoa. Para a relação de reconhecimento, 
isso só pode significar que está embutida nela, de certo modo, uma pressão para 
a reciprocidade, que sem violência obriga os sujeitos que se deparam a 
reconhecerem também seu defrontante social de uma determinada maneira: se 
eu não reconheço meu parceiro de interação como um determinado gênero de 
pessoa, eu tampouco posso me ver reconhecido em suas reações como o mesmo 
gênero de pessoa, já que lhe foram negadas por mim justamente aquelas 
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propriedades e capacidades nas quais eu quis me sentir confirmado por ele 
(Honneth, 2003, p. 78). 
 

G. H. Mead com os meios construtivos da psicologia social conseguiu dar à teoria 

hegeliana de luta por reconhecimento um caráter materialista, isto é, combinando a teoria 

de ambos, a luta social recebeu uma interpretação na qual pôde tornar-se uma força 

estruturante na evolução moral da sociedade (Honneth, 2003). “Hegel e Mead, por 

oposição a Maquiavel e Hobbes, ajudaram a interpretar a luta social de tal modo que o 

desenvolvimento moral de uma sociedade pudesse ser percebido como o motor da 

mudança social” (Souza, 2000, p. 152). Honneth traduz estes pensamentos e os combina 

ao elencar três esferas de reconhecimento: a) o amor; b) o direito e; c) a estima. 

Para compreender a primeira esfera de reconhecimento (a) é preciso entender não 

com o conceito que a palavra recebeu desde a valorização romântica. Honneth sugere 

empregá-la com a máxima neutralidade, ou seja, “por relações amorosas devem ser 

entendidas aqui todas as relações primárias, na medida em que elas consistam em ligações 

emotivas fortes entre poucas pessoas, segundo o padrão de relações eróticas entre dois 

parceiros, de amizades e de relações pais/filho” (Honneth, 2003, p. 159). Isto nos subsidia 

a entender mais adiante o reconhecimento recusado nesta esfera em Dilma Rousseff, pois 

quando Honneth fala de amor, ele refere-se às relações primárias. Perspicazmente, o autor 

busca em Donald Winnicott uma destas relações – a entre mãe e filho – que, por sua vez, 

a classifica em três etapas: 1) a fase do colo, onde há uma interação simbiótica entre mãe 

e filho. Ambos são co-dependentes para satisfazer suas carências; 2) a dependência 

relativa, quando é iniciada a “desadaptação graduada” (Winnicott), em torno dos seis 

meses do bebê; e o último (3) que se desdobra em dois, destruição e fenômenos 

transicionais: quando o bebê torna-se agressivo com a mãe, a percebe como ser 

independente e aplica-lhe golpes, mordidas e empurrões (Honneth, 2003, p. 168). 

 Destas conclusões de Honneth, que transfere do amor mãe/filho a outras 

possibilidades de amor, ver-se-á que quando esta relação é rompida, quebrada ou “morta 

psiquicamente”, como disse o autor, o sujeito perde a confiança em si mesmo e 

consequentemente nos outros. Em sua defesa no Senado, Dilma pontua esta falta de 

confiança: “Por duas vezes vi de perto a face da morte: quando fui torturada por dias 

seguidos, submetida a sevícias que nos fazem duvidar da humanidade e do próprio 

sentido da vida [...]” (Rousseff, 2016b). 

Ao discutir a esfera do direito (b), Honneth resgata Hegel mais uma vez e diz que 

o reconhecimento dá-se quando o ser é visto como racional, livre, como pessoa, e a partir 
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independente e aplica-lhe golpes, mordidas e empurrões (Honneth, 2003, p. 168). 

 Destas conclusões de Honneth, que transfere do amor mãe/filho a outras 

possibilidades de amor, ver-se-á que quando esta relação é rompida, quebrada ou “morta 

psiquicamente”, como disse o autor, o sujeito perde a confiança em si mesmo e 
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confiança: “Por duas vezes vi de perto a face da morte: quando fui torturada por dias 

seguidos, submetida a sevícias que nos fazem duvidar da humanidade e do próprio 

sentido da vida [...]” (Rousseff, 2016b). 

Ao discutir a esfera do direito (b), Honneth resgata Hegel mais uma vez e diz que 

o reconhecimento dá-se quando o ser é visto como racional, livre, como pessoa, e a partir 

 
de sua singularidade; e que a lei é universalmente válida (Honneth, 2003). Ao passo que 

Mead “havia mostrado que o conceito de ‘reconhecimento jurídico’ designa antes de tudo 

apenas a relação na qual o Alter e o Ego se respeitam mutuamente como sujeitos de 

direito” (Honneth, 2003, p. 180).  

Obviamente que esta relação não é tão simplista, como demonstrou Habermas 

(2002 [1996]). Com a queda da base validativa soteriológica muda o foco moral, a partir 

deste momento, podemos dizer, segundo Habermas, que é com o Iluminismo, o que é 

moralmente aceitável deve estar de comum acordo com todos. Habermas interpreta 

“justiça” como aquilo que é igualmente “bom” a todos, o bem contido na moral é uma 

ponte entre a justiça e a solidariedade, pois a justiça exige que uma pessoa responda pela 

outra, que todos respondam por todos. Após a religiosidade e a metafísica, ainda segundo 

Habermas (2002), quem ocupa o lugar da fundamentação da moral é a intersubjetividade. 

Esta intersubjetividade quer dizer que eu convenço e sou convencido, ou seja, uma relação 

simétrica, a partir daí os fundamentos pragmáticos ganham caráter epistêmico. O diálogo 

com a teoria hegeliana da consciência é visível, na qual a intersubjetividade é a troca de 

percepções de consciências totalizadas e totalizantes. Sendo assim, para Habermas, uma 

lei é válida no sentido moral, do bem, logo da justiça, quando pode ser aceita por todos, 

a partir da perspectiva de cada um. Como uma “cooperativa”, termo usado por Habermas, 

cada um intersubjetivamente consegue generalizar algo, isto é, a voltar à teoria do 

reconhecimento, quando cada qual se “reconhece” racional, livre, como pessoa e a partir 

da sua singularidade, como disse Hegel. 

Sendo assim, o sistema jurídico deve ser entendido como a expressão de interesses 

universalizáveis, quer-se dizer com isso que privilégios (Taylor, 2009) e exceções já não 

cabem no lugar em que se busca o reconhecimento no direito, ou seja, “obedecendo a 

mesma lei, os sujeitos de direito se reconhecem reciprocamente como pessoas capazes de 

decidir com autonomia individual sobre normas morais” (Honneth, 2003, p. 182). Para 

Honneth o corolário da privação de direitos individuais – ou esta falta de reconhecimento 

como iguais – é a impossibilidade de se atingir o auto respeito. E aqui chegamos ao tópico 

(c) e numa preliminar comparação entre o direito e a estima. Nos dois casos, a pessoa é 

respeitada de acordo com determinadas virtudes,  

 
mas no primeiro caso se trata daquela propriedade universal que faz dele uma 
pessoa; no segundo caso, pelo contrário, trata-se das propriedades particulares 
que o caracterizam diferentemente de outras pessoas. Daí ser central para o 
reconhecimento jurídico a questão de como se determina aquela propriedade 
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constitutiva das pessoas como tais, enquanto para a estima social se coloca a 
questão de como se constitui o sistema referencial valorativo no interior do qual 
se pode medir o ‘valor’ das propriedades características. (Honneth, 2003, p. 187) 

 

 Não à toa, estas duas esferas – estima e direito – estão intrinsicamente 

relacionadas, pois se aplicarmos o caso de Dilma Rousseff, ela foi reconhecida no que diz 

respeito ao direito para se candidatar e se eleger presidenta, depois de toda a luta narrada 

na primeira parte do artigo, porém esta luta ainda não está “completa”, pois a mulher não 

é estimada na política, e cá entra a nossa hipótese: por falta desta estima, Dilma sentiu-se 

recusada para continuar na presidência, como pode-se observar previamente nesta fala de 

seu discurso do dia 29 de agosto: “O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. O golpe é 

racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência” 

(Rousseff, 2016b). 

O reconhecimento na esfera da estima, assim como na do direito, é historicamente 

construído, isso justifica em parte o primeiro tópico deste artigo, e embora, como dito 

antes, a estima e o direito se relacionem, a primeira só encontra o reconhecimento 

conforme o “valor socialmente definido de suas propriedades concretas” (Honneth, 2003, 

p. 199).  Honneth defende que a “autocompreensão cultural de uma sociedade 

predetermina os critérios pelos quais se orienta a estima social das pessoas, já que suas 

capacidades e realizações são julgadas intersubjetivamente” (2003, p. 200). O 

reconhecimento recíproco nesta esfera dar-se-á quando os valores e objetivos de 

determinada “sociedade” forem comuns.  

Honneth diz que a estima social adquiriu o caráter que hoje se conhece, após o 

rompimento com aquela sociedade articulada em estamentos e quando a honra é 

substituída pela “reputação” ou “prestígio social” (Honneth, 2003), ou ainda, como 

Charles Taylor (2009) definiu, pela “dignidade”. Esta substituição significa que o 

indivíduo passa a gozar socialmente de estima a partir de suas realizações e suas próprias 

capacidades. “O ‘prestígio’ ou a ‘reputação’ referem-se somente ao grau de 

reconhecimento social que o indivíduo merece para sua forma de autorrealização, porque 

de algum modo contribui com ela a implementação prática dos objetivos da sociedade, 

abstratamente definidos” (Honneth, 2003, p. 206); uma das conclusões de Honneth sobre 

isso refere-se à constante luta na qual diversos grupos procuram elevar seus “valores” 

sociais reinterpretando o sistema axiológico de classificação da sociedade. 

Assim como na esfera do amor Honneth usa das relações primárias (amizade, 

família, sexo) para traduzir o reconhecimento e no direito as próprias relações jurídicas, 
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na esfera da estima o autor sugere a solidariedade, que “pode se entender, numa primeira 

aproximação, uma espécie de relação interativa em que os sujeitos tomam interesse 

reciprocamente por seus modos distintos de vida, já que eles se estimam entre si de 

maneira simétrica” (Honneth, 2003, p. 209). Com isso, há solidariedade nas relações que 

despertam a tolerância para com a particularidade individual da outra pessoa e o interesse 

afetivo por essa particularidade: “só na medida em que eu cuido ativamente de que suas 

propriedades, estranhas a mim, possam se desdobrar, os objetivos que nos são comuns 

passam a ser realizáveis” (Honneth, 2003, p. 211), isto é, há o reconhecimento recíproco, 

há a simetria. É possível notar a falta de solidariedade no impeachment quando Dilma diz 

que seus julgadores “votarão contra mim de qualquer jeito” (Rousseff, 2016b), ou seja, 

não há qualquer respeito, neste caso qualquer mesmo, seja na esfera do direito ou da 

estima. 

 

4. DILMA IMPEDIDA OU RECUSADA? 

 Se há luta por reconhecimento ou mesmo tão somente o reconhecimento – aos 

moldes de Honneth – é porque, claro está, também não há reconhecimento, pois se apenas 

houvesse reconhecimento outro nome seria necessário, outra teoria, outra maneira de o 

perceber. A esta falta de reconhecimento, Honneth classificou de “reconhecimento 

recusado”. Categorias morais como “as de ‘ofensa’ ou de ‘rebaixamento’, se referem a 

formas de desrespeito, ou seja, às formas do reconhecimento recusado” (Honneth, 2003, 

p. 213), cuja questão não está apenas caracterizada em qualquer injustiça contra algum 

sujeito ao estorvar sua liberdade, como será analisado a seguir no caso de Dilma Rousseff, 

mas também em ferir a compreensão positiva que tal sujeito tem de si mesmo em sua 

subjetividade (Honneth, 2003), ou seja, são os três tipos de agressão em cada uma das 

esferas que podem calhar todos juntos em um só caso. 

 Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff não houve 

reconhecimento recusado na esfera do amor, que para Honneth seria o tocante da 

integridade corporal, o autor classificaria como “aquelas formas de maus-tratos práticos, 

em que são tiradas violentamente de um ser humano todas as possibilidades da livre 

disposição sobre seu corpo, representam a espécie mais elementar de rebaixamento 

pessoal” (Honneth, 2003, p. 214). 

A consequência de tais maus-tratos, de acordo com Honneth, seria uma perda de 

confiança elementar em si e no mundo, que seria aprendida através do amor, vale 
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relembrar que o reconhecimento na esfera do amor não se dá apenas entre mãe e filho, 

assim como o reconhecimento recusado também não ocorre apenas quando criança ou 

bebê. 

Embora Dilma não tenha sofrido a recusa na esfera do amor durante o processo 

de impedimento, isto aconteceu em outro momento de sua vida como é sabido, durante a 

ditadura militar a presidenta foi torturada e nos três discursos analisados isto é relembrado 

por ela. “Eu já sofri a dor indizível da tortura” (Rousseff, 2016a), rememorou em seu 

discurso de afastamento no dia 12 de maio. No dia 29 de agosto, ao fazer sua defesa no 

Senado, disse “Na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. 

Amarguei por anos o sofrimento da prisão” e completa  

 
Na época, eu era muito jovem. Tinha muito a esperar da vida. Tinha medo da 
morte, das sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma. Mas não cedi. 
Resisti. Resisti à tempestade de terror que começava a me engolir, na escuridão 
dos tempos amargos em que o país vivia. Não mudei de lado. Apesar de receber 
o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. 
(Rousseff, 2016b).  
 

 E no dia 31 de agosto, já impedida de continuar no cargo, afirmou: “É o segundo 

golpe de estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência 

das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando era uma jovem militante” 

(Rousseff, 2016c). 

Não é possível desprezar esta forma de reconhecimento recusado mesmo que não 

tenha acontecido no período aqui estudado, pois Honneth diz que:  

 
essa experiência de desrespeito não pode variar simplesmente com o tempo 
histórico ou com o quadro cultural de referências: o sofrimento da tortura ou da 
violação será sempre acompanhado, por mais distintos que possam ser os 
sistemas de legitimação que procuram justificá-las socialmente, de um colapso 
dramático da confiança na fidedignidade do mundo social e, com isso, na própria 
auto-segurança. (2003, p. 216) 

 

 A possível perda da auto-segurança – ou autoconfiança – de Dilma causada na 

ditadura militar, de acordo com a teoria do reconhecimento honnethiana gera um 

desequilíbrio emotivo intersubjetivo, apesar disso é possível ver em suas falas uma 

sucessiva tentativa de mostrar resistência, coragem, capacidade: “Apesar de receber o 

peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia”. Por outro lado, 

em outra fala, ela mostra certa fragilidade, comum a quem recebe este tipo de recusa: 

“Tinha medo da morte, das sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma.” Algumas 
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de suas falas – como a que diz que continuou lutando pela democracia – caberiam tanto 

no reconhecimento recusado no amor, quanto no direito (que será debatido adiante), a 
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citação acima ao dizer que “essa experiência de desrespeito não pode variar simplesmente 
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 Se na esfera do amor o reconhecimento recusado refere-se à agressão física, no 

que diz respeito ao direito, a agressão é moral, ou seja, há privação de direitos; “isso se 

refere aos modos de desrespeito pessoal, infligidos a um sujeito pelo fato de ele 

permanecer estruturalmente excluído da posse de determinados direitos no interior de 

uma sociedade” (Honneth, 2003, p. 216). A discussão neste ponto passa a ser complicada, 

embora possível, pois Honneth concebe “direitos” como aquelas pretensões individuais 

em que o sujeito pode manter de maneira legítima uma vez que faz parte em igual valor 

de uma coletividade. A privação de direitos de Dilma Rousseff no caso do impeachment 

está estritamente relacionada, por um lado, com a terceira esfera de reconhecimento 

recusado (o desrespeito social), com isto quer-se dizer que um dos motivos do 

impedimento – tratado por Dilma como golpe, logo, através de sua perspectiva, sofrendo 

privação de direitos – é o fato de ela ser mulher (mas quanto a isto debater-se-á mais 

adiante), como nesta parte de seu discurso de 31 de agosto: “Acabam de derrubar a 

primeira mulher presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional 

para este impeachment” (Rousseff, 2016c): dois reconhecimentos recusados estão 

presentes.  

Quando há esta agressão moral, quer-se mostrar que “agora lhe são denegados 

certos direitos dessa espécie, então está implicitamente associada a isso a afirmação de 

que não lhe é concedida imputabilidade moral na mesma medida que aos outros membros 

da sociedade”, ou seja, Dilma Rousseff não está no mesmo patamar de igualdade que seus 

supostos pares: “O objetivo evidente vem sendo me impedir de governar, e, assim, forjar 

o ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é cassada, sob a acusação 

de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto, no mundo democrático, não é 

impeachment: é golpe” (Rousseff, 2016a). É possível dizer que Dilma sentiu-se não 

reconhecida na esfera do direito sem entrar no debate se houve ou não o golpe, se foi ou 

não impeachment, pois suas falas ilustram como ela se vê tratada de maneira diferente 

dos outros. “Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava 

a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, atos de 
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governo. Atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não 

era crime na época deles, e também não é crime agora” (Rousseff, 2016a [grifo nosso]).  

 Alguns senadores, como fora anunciado no período do impeachment3, já tinham 

seus votos declarados, contrários ou a favor. Os favoráveis ao impeachment condenaram 

a presidenta sem sequer ouvi-la, ou seja, privaram-na de seu direito de exercer o cargo de 

presidenta a colocando num lugar que ela não poderia ocupar: “para o indivíduo, a 

denegação de pretensões jurídicas socialmente vigentes significa ser lesado na 

expectativa intersubjetiva de ser reconhecido como sujeito capaz de formar juízo moral” 

(Honneth, 2003, p. 216). Em sua defesa no Senado este também é outro ponto em que ela 

se sente agredida moralmente, ou como se os senadores não dispostos a ouvi-la 

estivessem cassando-a:  

 
Não há respeito ao devido processo legal quando julgadores afirmam que a 
condenação não passa de uma questão de tempo, porque votarão contra mim de 
qualquer jeito. Nesse caso, o direito de defesa será exercido apenas 
formalmente, mas não será apreciado substantivamente nos seus argumentos e 
nas suas provas. A forma existirá apenas para dar aparência de legitimidade ao 
que é ilegítimo na essência. (Rousseff, 2016b) 

  

Para concluir os três tipos de reconhecimento recusado – ou também 

“rebaixamento”, como nomeou Honneth – é necessário discutir a questão de Dilma ter 

sido impedida, como foi suposto, por ser mulher (ressalta-se mais uma vez o fato de ela 

ser mulher não foi exclusivo, e sim mais um entre outros fatores). 

Honneth coloca a estima numa escala valorativa, como foi discutido 

anteriormente, relacionando-a com a honra, status e dignidade. A partir do momento em 

que há uma hierarquia social de valores, onde uns têm mais dignidade, honra ou status 

que outros, ela “se constitui de modo que degrada algumas formas de vida ou modos de 

crença, considerando-as de menor valor ou deficientes, ela tira dos sujeitos atingidos toda 

a possibilidade de atribuir um valor social às suas próprias capacidades” (Honneth, 2003, 

p. 217). Por isso que torna-se absolutamente necessária a apresentação do histórico da 

mulher na política, feita na primeira parte; a mulher na hierarquia social do universo 

político é ainda hoje subalterna (Grossi; Miguel, 2001), mesmo a chegar no topo do poder, 

                                                 
3  Vide notícia publicada pelo jornal Zero Hora: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/08/mais-quatro-senadores-declaram-que-vao-
votar-a-favor-do-impeachment  
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a presidência, e isto, não por acaso, está intrinsicamente ligado à sua trajetória na política. 

Além do mais,  

 
os padrões institucionalmente ancorados de estima social se individualizam 
historicamente, isto é, na medida em que se referem de forma valorativa as 
capacidades individuais, em vez de propriedades coletivas, daí essa experiência 
de desrespeito estar inserida também, como a da privação de direitos, num 
processo de modificações históricas. (Honneth, 2003, p. 218) 

 

 Dilma em seu discurso após ser impedida mostrou-se não reconhecida no cargo 

justamente por isso, pois a primeira presidenta foi deposta pelo “machismo” e pela 

“misoginia”, ou seja, sob um pretexto jurídico teve sua estima recusada:  

 
Às mulheres brasileiras, que me cobriram de flores e de carinho, peço que 
acreditem que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que, na 
primeira vez que uma mulher assumiu a Presidência do Brasil, o machismo e 
a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em 
direção à igualdade de gênero. Nada nos fará recuar. (Rousseff, 2016a [grifo 
nosso]) 

 

Quando seus pares não a reconhecem como presidenta, a impedindo juridicamente 

de concluir o mandato, não é apenas uma deposição constitucionalmente prevista, é a 

degradação valorativa de determinados padrões que a impedem de chegar a 

autorrealização (Honneth, 2003). “As acusações dirigidas contra mim são injustas e 

descabidas. Cassar em definitivo meu mandato é como me submeter a uma pena de morte 

política” (Rousseff, 2016b), esta pena de morte política vai além do fazer política 

“profissionalmente”, é a imposição goela abaixo a mostrar que ela não serve para a 

política, ou seja, a impedem de se autorrealizar. É muito significativo o emprego da 

palavra “morte”, pois foi como Honneth definiu o não reconhecimento na esfera da 

estima, isto é, houve uma “morte social”.  

Apesar de aparentar certa individualidade este processo todo, uma vez que 

tratamos aqui apenas da presidenta Dilma, o seu impedimento tem a ver com, grosso 

modo, todas as mulheres brasileiras, “Parceiras incansáveis de uma batalha em que a 

misoginia e o preconceito mostraram suas garras, as brasileiras expressaram, neste 

combate pela democracia e pelos direitos, sua força e resiliência. Bravas mulheres 

brasileiras, que tenho a honra e o dever de representar como primeira mulher Presidenta 

do Brasil.” (Rousseff, 2016b [grifo nosso]).  
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Então, podemos inferir que impedir a autorrealização de Dilma seria impedir a 

autorrealização da mulher na vida pública. Ver Dilma no alto comando possibilita outras 

mulheres a também se enxergarem no alto comando, não necessariamente da presidência, 

mas de outras esferas que foram – ou são – delegadas aos homens, como apontou o jurista 

Washington de Barros Monteiro no começo do século passado ou como salientou a 

própria Dilma a mostrar que “invadiu” um ambiente masculino: “O governo de uma 

mulher que ousou ganhar duas eleições presidenciais consecutivas.” (Rousseff, 2016b 

[grifo nosso]). 

Honneth propôs que esta esfera de reconhecimento recusado seria a parte 

fundamental para mover um sujeito a luta pelo reconhecimento. Hegel e Mead não foram 

capazes de entender este elo psíquico existente no desrespeito social onde o sujeito é 

exposto a reações emocionais negativas, como as que constituem a vergonha ou a ira, a 

vexação ou o desprezo (Honneth, 2003). A relação de Dilma não ser reconhecida e o 

envolvimento na luta por reconhecimento, por ela ou outras mulheres, é um debate para 

outro artigo. Aqui quis-se apresentar os três tipos de reconhecimento e suas respectivas 

recusas que a presidenta sofreu. 

 

5. CONCLUSÃO 

As mulheres até um período da história política brasileira não tinham sequer 

direitos de votar ou serem votadas, ou seja, se no direito elas não eram reconhecidas, na 

estima tampouco, já que eram tratadas como subalternas, como pessoas inferiores em 

relação aos homens. A partir do momento em que homens e mulheres são reconhecidos 

como iguais, ao menos perante a justiça, a busca das mulheres para serem estimadas como 

iguais passou a ser mais concreta – ou mais possível. Portanto, se moralmente as mulheres 

deixaram de ser agredidas, socialmente esta luta por reconhecimento ainda tinha longas 

curvas a serem feitas, e vem sendo, diariamente, por elas, pelos movimentos sociais.  

A questão aqui que se pretende resolver é se Dilma Rousseff, a primeira presidenta 

do país, sentiu-se não reconhecida. A ouvir seus discursos e dialogá-los com a teoria 

honnethiana de reconhecimento recusado isto fica evidente. Entretanto, pode-se alongar 

este problema. Em qual medida Dilma não se sentir reconhecida não traduz o sentimento 

das mulheres, mesmo aquelas que discordam ideologicamente? Aqui não temos 

condições de operacionalizar esta resposta, no entanto é um questionamento pertinente. 
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Dilma foi acusada juridicamente de cometer atos ilícitos e portanto não foi 

reconhecida na esfera do direito. Embora ela não tenha sido impedida de continuar no 

cargo por ser mulher, como outrora acontecia, ser mulher foi um fator, considerado por 

ela, que levou a sua deposição. Honneth dissera que a estima e o direito estão ligados. 

Sendo assim, o que Dilma apresentou em seus discursos foi que não fora reconhecida no 

cargo também por ser mulher, pois historicamente quem é estimado na política é o 

homem, e sofreu um golpe, ou seja, um não reconhecimento na esfera do direito. Não 

sustenta-se aqui, numa situação hipotética, se a mulher já fosse estimada na política, e a 

presidenta cometesse os mesmos atos ela não seria impedida por já ser estimada. A 

questão é que o desrespeito social fez com Dilma – e outras mulheres: a hipótese que 

elencamos para futuros estudos – sentisse não reconhecida também por ser mulher. 

Sobre a esfera do amor e sua agressão, não há condições metodológicas para 

concluir a recusa do reconhecimento e suas possíveis consequências no impeachment, a 

psicanálise seria mais pertinente neste caso e como apontado anteriormente, Dilma não 

sofreu a agressão física no processo do impeachment, o fato ocorreu em outro momento 

de sua vida. Portanto, quanto a isso, percebe-se que a presidenta carrega estas sequelas, 

ela as cita, todavia estabelecer o paralelo com o impeachment torna-se uma tarefa que 

foge desta alçada. Se fosse para traduzir a resposta do título, dir-se-ia que Dilma foi 

impedida por ser recusada, primeiro na estima, para depois legitimar esta recusa no 

direito.  
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RESUMO 
  

A proposta deste trabalho é fazer uma breve análise sobre algumas temáticas de 
campanhas eleitorais, presente nas eleições municipais de 2016, no que tange a concorrência ao 
cargo de prefeito na cidade de Curitiba, em ambos os turnos. Observaremos aqui os comentários 
sobre política na rede social do Facebook como independentes, analisando a campanha online e 
offline. A verificação do conteúdo online será através de dados recolhidos da rede social Facebook, 
e para o conteúdo offline utilizaremos dados da pesquisa do Instituto de Pesquisa IBOPE de Agosto 
de 2016. A ideia é identificar a mudança da ordem de prioridade dos temas em campanha, como é 
variável quando se muda do ambiente online para o offline. O objetivo é identificar uma 
determinada diferença dentro da esfera pública, o espaço deliberativo online da opinião pública. 
Para isso analisamos um total de 101.273 comentários realizados nas fanpages oficiais dos oito 
candidatos - Ademar Pereira (PROS), Gustavo Fruet (PDT), Rafael Greca (PMN), Maria Victória 
(PP), Ney Leprevost (PSD), Requião Filho (PMDB), Tadeu Veneri (PT) e Xênia Mello (PSOL) -  a 
prefeitura de Curitiba nas eleições municipais de 2016, durante o período de 01 de agosto a 30 de 
outubro. A observação é concentrada na variável de temática para que possamos comparar com 
pesquisa de opinião pública realizada dentro do mesmo período de tempo. 
  
Palavras-chave: Temas de Campanha, Campanhas Eleitorais, Facebook, Eleições Municipais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Com advento das redes sociais, as interações entre públicos e produtores de 

informações e conteúdos, se estreitaram. É possível curtir, comentar, criticar e reeditar o que já foi 

dito, em um período muito curto de tempo. O Jornalismo e as outras atividades de comunicação, 

finalmente conseguiram aquilo que tanto almejavam: a Interatividade. A criação de novas 

ferramentas e iniciativas atinentes à democracia digital que, a cada dia, são lançadas por entidades e 

usuários diversos no intuito de atenuar determinadas dificuldades típicas das democracias 
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(JAMIL; SAMPAIO, 2011). No cenário eleitoral, esses sistemas e caminhos para uma maior 
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interatividade é ainda mais perceptível, cada vez mais o indivíduo tem a necessidade de se expressar 

e/ou emitir opinião a respeito de algum assunto. Aliado a uma crise política nacional, é de se 

esperar que nas eleições, o aumento dessas audiências ocorra naturalmente, como é o caso das 

eleições municipais de Curitiba, em 2016. 

Gomes (2004, p. 25) chama este processo de “Formação de Audiências” e ressalta que 

estratégias políticas desenvolvidas com recursos e dispositivos de comunicação, possuem foco nos 

públicos que constituem audiências, “a suposição dominante é de que as audiências podem ser 

convertidas em eleitores, nos períodos eleitorais, e em opinião pública favorável, no jogo político 

regular”. Esta arena política e de debate eleitoral é aquecida principalmente nos momentos de 

disputa eleitoral, quando começa oficialmente a campanha eleitoral.  

Observamos os comentários sobre política na rede social do Facebook como 

independentes, um posicionamento pessoal que muitas vezes repercute e atrai outros usuários para o 

diálogo. Constituindo assim, um espaço informal para o debate político, onde não existe uma forma 

mediação sobre o tema a ser tratado e que pode exercer uma influência sobre a opinião pública.  

Não é impossível pensar, que para que haja discutibilidade é necessário a visibilidade 

do assunto. No momento em as informações políticas adentram os lares das pessoas em um 

determinado período de tempo, somamos à isso a obrigatoriedade do voto no Brasil, a resultante 

desse processo será a transformação do tema em pauta nos espaços privados; uma vez que o sujeito 

será “induzido” a discuti-lo. Atingir a esfera de pauta de discussão política não significa exatamente 

alcançar o debate eleitoral; pois esta discutibilidade pode ser empobrecida pela visibilidade. Por 

exemplo, ataques de candidatos sobre temas que não tratam de políticas públicas ou não são 

pertinentes ao coletivo. Para tanto, GOMES afirma que a esfera pública deliberativa precisa da 

exposição da esfera da visibilidade pública, a fim de cumprir seu papel de discussão aberta e 

explica: 
A esfera pública é, além disso, fundamental para a esfera da discussão pública numa 
democracia de massa por pelo ao menos duas razões: 
 a) a esfera pública deliberativa precisa da exposição da esfera da visibilidade pública para 
cumprir seu papel de discussão aberta a todos os concernidos. Numa sociedade de massa, a 
disponibilidade e a acessibilidade, características essenciais da esfera do debate público, 
podem garantir-se apenas formalmente – o que equivale a perder-se – se não convertem em 
visibilidade. b) a esfera da visibilidade públicatorna disponíveis, ainda que na maior parte 
das vezes não os produza, os temas de interesse público que são introduzidos no debate 
público ou que provocam a instalação de debates públicos, internos ou externos à própria 
cena. (GOMES, 2008; p.136) 

 

Enfim, adentramos a ceara da Opinião Pública, que em suas análises devem considerar 

inúmeras variáveis que poderiam interferir nesta “Opinião”; portanto, como descreve 

CHAMPAGNE (1996), a opinião pública é um poder anônimo que pode vir a se transformar em 
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“força política”, pois sendo favorável ou desfavorável, é imprescindível na legitimação ou não de 

um candidato político. Neste sentido, analisar audiências sobre temáticas nas eleições municipais 

pode nos ajudar a compreender como acontece o processo do debate eleitoral. 

O pressuposto adotado, assim, é o de que as tecnologias digitais de comunicação  

aumentam a capacidade deliberativa de uma sociedade dando mais ferramentas para pessoas 

interessadas em realizar práticas políticas, porém isso não necessariamente significa que 

representam o debate fora desse contexto online. Ainda que possa ser observado como um 

aperfeiçoamento dos meios democráticos, o ambiente de redes sociais não é algo universalizado e 

muitas pessoas, por falta de interesse ou falta de acesso, não participam desses espaços (CERVI, 

2015). A deliberação ali, então, não representaria a realidade, o perfil dos individuos que participam 

desses debate em redes sociais seria diferente do perfil da sociedade no geral e por consequência as 

demandas também seriam distintas. 

Partindo de tais premissas, este trabalho tem como objetivo identificar uma 

determinada diferença dentro da esfera pública, o espaço deliberativo online da opinião pública. 

Para isso analisamos um total de 101.273 comentários realizados nas fanpages oficiais dos oito 

candidatos - Ademar Pereira (PROS), Gustavo Fruet (PDT), Rafael Greca (PMN), Maria Victória 

(PP), Ney Leprevost (PSD), Requião Filho (PMDB), Tadeu Veneri (PT) e Xênia Mello (PSOL) -  a 

prefeitura de Curitiba nas eleições municipais de 2016, durante o período de 01 de agosto a 30 de 

outubro. Concentrando a observação na variável de temática para que possamos comparar com 

pesquisa de opinião pública realizada dentro do mesmo período de tempo. 

O paper segue dividido em quatro seções. Primeiramente, citamos a literatura que 

revela a importância de observar eleições municipais e redes sociais, especificamente o Facebook.  

Depois descrevemos a metodologia utilizada na produção do trabalho, seguido pela análise dos 

dados empíricos, Por fim, tecem-se as considerações finais a partir dos resultados obtidos. 

 

2. ELEIÇÕES MUNICIPAIS E REDES SOCIAIS 

Para melhor compreensão da nossa análise é preciso esclarecer que as eleições 

municipais funcionam de modo diferente das nacionais, quando falamos em diferença, não nos 

referimos ao modelo da disputa estabelecido pela legislação, mas sim a sistemática que se 

estabelece no campo político. As eleições municipais no Brasil funcionam como uma espécie de 

termômetro para as eleições nacionais que se realizam nos dois próximos anos. Neste contexto, a 

análise dos dados dessa disputa eleitoral tem sido muito utilizada para formatação de estratégias de 

campanhas e marketing eleitoral. Para tanto, LAVAREDA, ANDRADE, ROCHA e LINS (2016), 

pontua: 
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“As eleições municipais são as nossas ‘eleições intermediárias’, como são chamadas nos 
Estados Unidos aquelas que ocorrem exatamente no meio do mandato presidencial e sobre 
cujos resultados se debruçam os analistas para fazer prognósticos sobre o ciclo eleitoral 
seguinte. Embora, diferentemente do nosso caso, essas eleições naquele país sejam 
sobretudo legislativas, faz sentido indagar se nossas disputas intermediárias municipais têm 
capacidade de emitir alguns sinais sobre o que pode vir a ocorrer nas urnas dois anos 
depois”. (LAVAREDA, ANDRADE, ROCHA e LINS; 2016.pg. 25) 

 

É aceitável pensar que os resultados das eleições municipais podem influenciar a 

disputa eleitoral nacional. Por exemplo, o número de prefeituras que um determinado partido 

angariar nas eleições municipais, pode refletir diretamente na força de campanha nas respectivas 

cidades. Outro aspecto interessante, observado por nós no âmbito das eleições municipais é que os 

temas considerados prioritários ao eleitor, são àqueles ligados diretamente a vida privada dele, 

como: creche, asfalto, escola, posto de saúde, etc. Então, é possível sugerir que essa “diferença de 

assuntos prioritários” pode refletir na decisão de voto, logo os elementos que levam o eleitor a votar 

em candidato ou partido X ou Y nas eleições municipais, podem não ser os mesmos que o levariam 

a votar em candidatos ou partidos nas eleições nacionais. Aqui se estabelece uma diferença no 

comportamento eleitoral, que deverá ser considerado ao se estabelecer estratégias de campanha para 

a disputa eleitoral; em que FIGUEIREDO, ALDÉ, DIAS e JORGE (2000), estabelece que observar 

os eleitores, a análise do seu comportamento, pode nos dar algumas explicações para os resultados 

das disputas eleitorais, sejam eles bem sucedidos ou não.  

A disputa eleitoral ganhou uma nova arena de debate, o universo online tem 

conquistado cada vez mais, um espaço significativo. As redes sociais tornou-se uma alternativa para 

os partidos e candidatos com pouco tempo no rádio ou na televisão, podendo estender seus 

conteúdos e propostas em redes como Twitter, Facebook ou YouTube. A iniciativa se fortalece 

ainda mais se considerarmos o Brasil como um dos países em que as pessoas passam mais horas 

“conectadas” por dia em redes sociais (Pesquisa Brasileira de Mídia – PBM 2016). Nas eleições 

municipais, apesar da proximidade que a caracteriza – no sentido de que o candidato pode ter 

acesso mais ao eleitor, por estar mais próximo geograficamente – ao contrário do que acontece nas 

eleições nacionais; ainda assim, as redes sociais exercem um papel (quase) tão importante como os 

meios tradicionais de comunicação na arena de disputa eleitoral. A este respeito PENTEADO, 

LOPES, HELENA, pontua: 

 
“O Twitter, o Facebook, os blogs e comentários às notícias de jornais e revistas criaram 
uma arena de debates bem mais ampliada do que as conversações decorrentes dos horários 
eleitorais gratuitos ou dos debates oficiais. As campanhas online entram na fase 2.0 
começam a utilizar ferramentas mais interativas e participativas em sua comunicação 
política”. (PENTEADO; LOPES; HELENA; 2016, p. 382) 
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A possibilidade e interagir durante o processo eleitoral abriu-se para um novo universo 

de comunicação, uma vez que esta comunicação é realizada por pares, pois para FIGUEIREDO, 

ALDÉ, DIAS e JORGE (2000) o processo eleitoral somente será completo e entendido como um 

processo e comunicação política, quando é realizado por duas vias, na qual no mínimo dois atores 

(candidatos e eleitores) estabelecem um diálogo em uma troca de intenções, baseadas em desejos, 

anseios, perspectivas, demandas e interesses comuns aos atores envolvidos.  

Não é possível, então, negar que a internet amplia os espaços para discussão pública, o 

que pode ser observado na dimensão política através da amplificação de debates nas diversas 

plataformas da web (JAMIL; SAMPAIO, 2011). Isto, no entanto, não implica no estabelecimento 

de uma nova esfera pública, apenas aumentaria os canais para deliberação política. Uma nova esfera 

virtual implicaria no aprimoramento da discussão, que pode ocorrer nestes novos espaços digitais, 

mas também na consolidação da própria prática democrática já que mais indivíduos poderiam 

participar do ambiente (PAPACHARSSI, 2002, p.11). 

 

3. METODOLOGIA 

Para o presente trabalho adotamos como metodológicas a análise de conteúdo, tanto por uma 

análise fatorial hierárquica dos textos dos comentários, quanto pela categorização de variáveis 

qualitativas, sendo o comentário ao post em páginas dos candidatos a prefeito de Curitiba, no 

Facebook, a nossa unidade de análise. Com um total de 101.273 comentários feitos, de 01 de agosto 

a 30 de outubro de 2016, às publicações das páginas oficiais dos oito candidatos a prefeito de 

Curitiba – Ademar Pereira (PROS), Gustavo Fruet (PDT), Rafael Greca (PMN), Maria Victória 

(PP), Ney Leprevost (PSD), Requião Filho (PMDB), Tadeu Veneri (PT) e Xênia Mello (PSOL) – 

no Facebook. 

Após uma coleta realizada semanalmente pelo software Netvizz, rodamos o corpo textual no 

programa Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires). Um programa gratuito, ancorado no software R e utiliza a linguagem python, que 

permite diferentes formas de análises estatísticas sobre corpus textuais. Produzindo uma análise de 

conteúdo a partir da leitura sistemática para extração de partes representativas dos textos, 

permitindo a redução dos dados para representar estruturas de conteúdos (NASCIMENTO; 

MENANDRO, 2006). 

Na proposta metodológica, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação Política 

e Opinião Pública (CPOP) da UFPR, a unidade de análise é o termo/palavra isolada. Medindo a 

presença total (número de citações do temo/palavra) e a presença relativa em relação a outros 
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termos/palavras. Com o objetivo de criar um corpus textual que apresenta determinada caraterística  

do total de textos por um método que não seja exclusivamente subjetivo. 

A metodologia da análise de conteúdo é definida por Bauer (2002) como uma categoria de 

procedimentos explícitos para análise textual, apresentando a possiblidade de descrições numéricas 

de algumas características do conteúdo do texto. Com isso, essa técnica viabiliza a formulação de 

inferências através de identificações objetivas e sistemáticas de características específicas das 

mensagens, podendo apresentar resultados através de indicadores, tanto quantitativos, quanto 

qualitativos (BAUER, 2002). 

Por meio do algoritimo ALCESTE , desenvolvido por Reinert (1990) e utilizado nesse 

trabalho via Iramuteq, o tema predominante foi classificado por duas etapas. O algoritimo calcula a 

ocorrencia de palavras e segmentos de textos, classificando os discursos textuais, permitindo a 

criação de categorias de temas, não só por aquelas mais frequentes nos comentários de debate 

eleitoral no Facebook naquele período, mas também delimitados por proximidade temática. O 

software gera tabelas para a visualização das palavras que, associadas, aparecem significativamente 

em determinadas classe (categoria temática) enquanto estão ausentes, também de modo 

significativo, nas demais. E por fim, após essa etapa, os comentários que possuem as palavras 

associadas são classificados dentro de determinada categoria, como demonstrado na tabela a seguir: 

 

 
Fonte: Grupo CPOP 
 
Cada temo/palavra que aparecia compor o grupo temático foi classificado dentro de 

uma variável. A análise dos dados obtidos é desenvolvida na próxima seção. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

O nosso corpus de análise compreende um total de 101.273 comentários, realizados 

em postagens nas páginas dos candidatos ao cargo de prefeito, para a Prefeitura de Curitiba durante 

as eleições de 2016, nos dois turnos. Após aplicação metodológica este universo de comentários foi 

reduzido à 22.981 comentários que apresentavam termos/palavras divididos em sete categorias: 

Infraestrutura, Gestão Pública, Educação, Transporte Público, Táxi e Uber, Segurança e Saúde.  

Trazemos o gráfico a seguir para demonstrar as distribuições desses comentários que 

apresentam presença de conteúdo temático dentre ascategorias selecionadas: 

Gráfico 1  
Fonte: Grupo CPOP 

 

O principal tema citado é a infraestrutura, que concentra 23,89% dos comentários 

temáticos, revelando que as pessoas que tem um comportamento participativo na campanha 

eleitoral online estavam preocupadas com o espaço público da cidade. Principalmente 

demonstravam insatisfação com a gestão do candidato a reeleição Gustavo Fruet, e muitos desses 

comentários tinham caráter crítico e de questionamento.  

Analisando a dimensão central do gráfico, encontramos os grupos temáticos que 

muitas vezes são os principais assuntos debatidos pela população. Temas como educação, transporte 

público, segurança e saúde tem destaque em pesquisas de opinião pública devido a sua relevância 

no cotidiano dos indivíduos. Porém os números gerados aqui demonstram que o comportamento 

online tem uma preocupação diferente, mais ligada aos temas citados anteriormente de 
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infraestrutura, junto com gestão pública que tem 20,8% dos comentários temáticos.  

Para exemplificar melhor essa diferença trazemos aqui um gráfico gerado por dados 

resultantes de uma pesquisa de opinião pública do Ibope para as eleições de 2016, encomendada 

pela empresa Rede Massa. Pois, para GOMES (2008) a opinião que aparece nas sondagens 

realizadas pelas pesquisas de opinião, teria peso relevante no processo de formatação de ações no 

sistema político, pois os agentes políticos tenderiam a formular e reformular estratégias em função 

das preferências reveladas por essas sondagens.  

 

Gráfico 2 

 
Fonte: IBOPE Ago/2016. 

 

No gráfico 2, percebemos como dentro de uma pesquisa de opinião pública existe uma 

superior menção a saúde, seguida pela segurança. Claro que a metodologia utilizada na produção 

dos dois gráficos é diferente, principalmente porque em uma pesquisa de opinião pública as 

alternativas são apresentadas aos indivíduos respondentes e nos comentários feitos no Facebook as 

pessoas não tinham nenhum tipo de indução às temáticas. Entretanto, a grande diferença de assuntos 

considerados importantes entre as duas pesquisas revela uma heterogenia entre o comportamento 

político online ativo e a população no geral. A saúde concentra quase 45% da opinião pública como 

o grande problema da cidade, enquanto para os comentadores online esse tema é mais 

relevanteapenas se comparado ao tema de debate táxi e uber.  

A literatura sobre comportamento político nos indica que muito da diferença entre o 

“online” e o “offline” se dá pelas diferenças sociais que facilitam para uns o acesso a internet e 

informações, então, a classe social e o nível de instrução influenciam diretamente no 
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comportamento dos indivíduos na web (BRUNDIDGE; RICE, 2009, p.154). Seguindo pelo mesmo 

caminho, Cervi (2015) constata, que no Brasil o usuário com maior centralidade no uso da internet 

são aqueles que tendem a ter uma maior escolaridade, e a renda superior a cinco salários mínimos, 

além de tender a ser mais jovem. Enquanto, o perfil das pessoas que menos utilizam a internet são 

aqueles que a escolaridade mais baixa, em que a renda não passa de dois salários mínimos e a idade 

é superior a 35 anos. 

Ainda que os dados aqui apresentados não possam revelar com exatidão o motivo da 

diferença entre os temas mais debatidos na rede social do Facebook e a pesquisa de opinião pública, 

podemos perceber que o estudo se alinha a literatura que descreve a diferença entre os espaços 

online e offline. 

 
 
5. CONCLUSÃO 
 

Para concluir, as análises realizadas aqui nos permitem afirmar que existem fatores 

não trabalhos nesse artigo, que influênciam em uma diferença nas resposta do eleitor no ambiente 

online e offline. A hipótese principal aqui proposta é confirmada pelos gráficos, os diferentes 

espaços para debate político são influenciados pelas características daqueles que participam, 

distintos meios para deliberação levam a resultados heterogêneos nas prioridades temáticas do 

cidadão. Enquanto para o eleitor online o tema mais relevante seria a Infraestrutura e Gestão 

Pública, para o eleitor offline o tema mais relevante seria Saúde e Segurança.  

Por não ser a proposta do trabalho, não podemos precisar os motivos que ocasionam 

essa diferença. Porém, a literatura da área de comportamento e cultura política já nos indica 

caminhos que possivelmente possam explicar tais diferenças entre o ambiente digital e o ambiente 

físico. As justificativas podem ir desde o processo metodológico utilizado em cada coleta de dados 

até a condição sociocultural em que o indivíduo está inserido; ou mesmo, a falta de acesso as mídias 

digitais e ambientes online poderiam ser consideradas. Não nos cabe aqui fazer esta análise, mas a 

identificação desta diferença nos oferece um indicativo de novos desdobramentos para análise das 

audiências no debate eleitoral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

873



 

 
6. REFERÊNCIAS 

ALONSO, Sonia et al. Análisis de contenido de textos políticos. Un enfoque cuantitativo. 

Madrid: Centro de investigaciones Sociológicas, 2012. 

BAUER, M. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. 
(Orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 
2002. 
BRUDIDGE, J. RICE, R. E. Political engagement online: do the information rich get richer and 

the like-minded more similar? In: CHADWICK, A.; HOWAR, P. (Orgs). Routledge Handbook of 

Internet Politics. Londron: Routledge, 2009. P, 144-156. 

CERVI, Emerson. Para quem a internet é central no Brasil? Uma medida de centralidade da 

internet e dos usuários a partir da Pesquisa Brasileira de Mídia. REVISTA DEBATES, Porto 

Alegre, v. 9, n. 3, p. 63-96, set.-dez. 2015. 

CHAMPAGNE, Patrick. Formar a Opinião Pública – O novo jogo político. Petropólis: Vozes, 

1996. 

FIGUEIREDO, Marcus; ALDÉ, Alessandra; DIAS, Heloisa e JORGE, Vladimyr Lombardo. 

Estratégias de Persuasão em Eleições Majoritárias: Uma proposta metodológica para o estudo 

da Propaganda Política. In: FIGUEIREDO, Rubens (Org.). Marketing Político e Persuasão 

Eleitoral. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000. 

GOMES, Wilson.Transformaçõesda Política na Era da Comunicação de Massa.São Paulo: 

Paulus, 2004. 

GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley. Comunicação e Democracia. São Paulo: Paulus, 2008. 

IBOPE. Pesquisa Brasileira de Mídia – 2016. Presidência da república, Brasília –DF. Ago. 2016. 

Disponivel em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view .Acesso 

10/09/2017 

JAMIL, Francisco Paulo; SAMPAIO, Rafael. Internet e eleições 2010 no Brasil: rupturas e 

continuidades nos padrões mediáticos das campanhas políticas online. Revista Galáxia, São 

Paulo, n. 22, p. 208-221, dez. 2011. 

LAVAREDA, Antonio; ANDRADE, Bonifácio; ROCHA, Enivaldo; LINS, Bartira. Eleições 

municipais de 2012 e sinais para adiante. In: LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara (Org.). 

A lógica das Eleições Municipais. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 

NASCIMENTO, Adriano Roberto Afonso do; MENANDRO, Paulo Rogério Meneira. Estudos e 

Pesquisa em Psicologia, UERJ, Rio de Janeiro, Ano 6, N. 2, 2º semetre de 2006. 

PENTEADO, Claudio; LOPES, Nayla; HELENA, Regina. Campanhas online e suas 

874 



 

 
6. REFERÊNCIAS 

ALONSO, Sonia et al. Análisis de contenido de textos políticos. Un enfoque cuantitativo. 

Madrid: Centro de investigaciones Sociológicas, 2012. 

BAUER, M. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. 
(Orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 
2002. 
BRUDIDGE, J. RICE, R. E. Political engagement online: do the information rich get richer and 

the like-minded more similar? In: CHADWICK, A.; HOWAR, P. (Orgs). Routledge Handbook of 

Internet Politics. Londron: Routledge, 2009. P, 144-156. 

CERVI, Emerson. Para quem a internet é central no Brasil? Uma medida de centralidade da 

internet e dos usuários a partir da Pesquisa Brasileira de Mídia. REVISTA DEBATES, Porto 

Alegre, v. 9, n. 3, p. 63-96, set.-dez. 2015. 

CHAMPAGNE, Patrick. Formar a Opinião Pública – O novo jogo político. Petropólis: Vozes, 

1996. 

FIGUEIREDO, Marcus; ALDÉ, Alessandra; DIAS, Heloisa e JORGE, Vladimyr Lombardo. 

Estratégias de Persuasão em Eleições Majoritárias: Uma proposta metodológica para o estudo 

da Propaganda Política. In: FIGUEIREDO, Rubens (Org.). Marketing Político e Persuasão 

Eleitoral. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000. 

GOMES, Wilson.Transformaçõesda Política na Era da Comunicação de Massa.São Paulo: 

Paulus, 2004. 

GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley. Comunicação e Democracia. São Paulo: Paulus, 2008. 

IBOPE. Pesquisa Brasileira de Mídia – 2016. Presidência da república, Brasília –DF. Ago. 2016. 

Disponivel em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view .Acesso 

10/09/2017 

JAMIL, Francisco Paulo; SAMPAIO, Rafael. Internet e eleições 2010 no Brasil: rupturas e 

continuidades nos padrões mediáticos das campanhas políticas online. Revista Galáxia, São 

Paulo, n. 22, p. 208-221, dez. 2011. 

LAVAREDA, Antonio; ANDRADE, Bonifácio; ROCHA, Enivaldo; LINS, Bartira. Eleições 

municipais de 2012 e sinais para adiante. In: LAVAREDA, Antonio; TELLES, Helcimara (Org.). 

A lógica das Eleições Municipais. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 

NASCIMENTO, Adriano Roberto Afonso do; MENANDRO, Paulo Rogério Meneira. Estudos e 

Pesquisa em Psicologia, UERJ, Rio de Janeiro, Ano 6, N. 2, 2º semetre de 2006. 

PENTEADO, Claudio; LOPES, Nayla; HELENA, Regina. Campanhas online e suas 

 

repercussões: os usuários influentes do Twitter nas eleições de 2012. In: LAVAREDA, Antonio; 

TELLES, Helcimara (Org.). A lógica das Eleições Municipais. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 

PANKE, Luciana; CERVI, Emerson. Análise de Comunicação Eleitoral: uma proposta 

metodológica para os estudos de HGPE. Revista Contemporânea. v.9. n.3. 2011 (p.390 a 403) 

PAPACHARISSI, Z. The Virtual Sphere.New Media & Society,  v. 4, n. 1, p. 9–27, 2002. 

PESQUISA IBOPE 2016. Disponivel em: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-

zero/pobres-dizem-que-saude-e-maior-problema-em-curitiba-mais-ricos-dizem-ser-a-seguranca/ . 

Acesso 25/04/2017. 

875



CONSUMO
E DESIGN



DESIGN, ARTE E DISCURSO PUBLICITÁRIO: O COMERCIAL DE 
LANÇAMENTO DO RENAULT CAPTUR EM INVESTIGAÇÃO.  1

Ana Paula França  2

RESUMO 

O filme de lançamento do Renault Captur no mercado brasileiro, veiculado em março de 2017, 
apresenta um grupo de automóveis em visita ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói (RJ). 
Guiados por homens e mulheres, os carros e motoristas assumem tanto a posição de visitante quanto 
a de obra de arte, em interação com o espaço museológico e sua expografia. Realizo uma 
investigação do comercial em questão por meio de análise de discurso vinculada à matriz francesa. 
Discuto, por conseguinte, o modo como o discurso publicitário interpela sujeitos para construir 
relações de valor simbólico entre arte e design. Para tanto, encaro a publicidade como decisiva para 
a construção de experiências de consumo, de acordo com Everardo Rocha (2000) e contemplo as 
relações entre arte moderna, arquitetura e design por meio dos conceitos de imageabilidade e life 
style, articulados por Hal Foster (2015). Observo que a pretensa aproximação entre pinturas e carros 
promovida pela publicidade não amortiza uma relação hierárquica. A autonomia e superioridade da 
arte é reforçada como estratégia discursiva para demarcação social e estética. 

Palavras-chave: design; arte moderna; discurso publicitário; análise de discurso. 

1. O DISCURSO PUBLICITÁRIO EM INVESTIGAÇÃO

O uso de imagens da arte pelo discurso publicitário é recorrente. Não é difícil elencar 
campanhas de diferentes produtos, desde gêneros alimentícios, passando por eletrodomésticos e 
automóveis, veiculadas nos últimos anos. No caso da publicidade de automóveis, a relação entre 
arte e design é comumente exaltada.  Recentemente, a partir do slogan “Design à primeira vista”, o 3

Renault Captur foi reposicionado no mercado brasileiro por meio de vídeo que mostra exemplares 
do modelo sendo tomados como obras de arte por visitantes dentro do ambiente museológico.  4

 Trabalho inscrito para o GT Consumo e Design, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.1

 Mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutoranda em Design 2

pela Universidade Federal do Paraná e docente nos cursos de Design da Universidade Positivo. E-mail: 
anap.fcs@gmail.com.

 Em 2010, no Brasil, o modelo Kia Soul foi publicitado como “carro design” e um dos comerciais vinculados à 3

campanha sustentou que o automóvel era tão bonito “que poderia virar obra de arte e ser colocado na parede”.

 Há diferentes versões editadas do filme disponíveis na internet. Sendo a mais extensa de um minuto. Devido ao espaço 4

restrito de um artigo, optou-se por considerar a uma versão condensada, publicada no canal da Renaul do Brasil no 
Youtube, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=rVHgMslIR70>.
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Antes das primeiras exibições do comercial releases sobre o mesmo foram publicados nas 
mídias digitais , ressaltando o argumento da peça publicitária. Nos textos, afirma-se que a agência 5

Neogama “posiciona o Captur como um objeto de desejo sensual e elegante, que rouba os olhares 
de todos, mesmo em um ambiente repleto de obras de arte: um museu” e que “A ideia é comparar 
o design do automóvel às mais renomadas obras de arte. Para tanto, o comercial traz o carro
chamando a atenção de todos até mesmo em um museu.” Ao apresentar uma sinopse do vídeo,
ressalta-se o fato do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói fazer parte do
complexo Caminho Niemeyer, composto por realizações “do mestre da arquitetura brasileira”.
Segundo as descrições dos releases, “o filme começa com várias unidades do novo SUV chegando
para uma visita guiada. Em seguida, os visitantes que estavam admirando as obras mudam o foco
do olhar para apreciar o novo Captur.” Por fim, menciona-se o fato de o comercial em questão fazer
parte de uma ação mais ampla que visa destacar “os muitos atributos do Captur: conectividade,
espaço interno e segurança”, envolvendo comerciais para TV, rádio, mídia impressa, mobiliário
urbano e internet.

Segundo Everardo Rocha (2000), são os meios de comunicação de massa e o marketing 
(em especial a publicidade) que patrocinam o processo que permite a experiência do consumo. É 
evidente que o uso da imagem da arte em jogo no comercial de lançamento do Renault Captur 
vincula-se à intenção de elevar o valor simbólico de um artefato utilitário. A meu ver, não se trata 
apenas de “percepção de valor” ou "valor agregado”, considerando-se um diagnóstico 
mercadológico. Considero que esse tipo de uso coloca em movimento questões culturais em disputa 
na cultura contemporânea. É nesse sentido que a recorrência e pretensa obviedade da narrativa do 
comercial em questão, tomada como ação persuasiva, torna-se o ponto de partida de minha 
investigação. Interessa-me pensar sobre as estratégias discursivas envolvidas em situar 
culturalmente o um certo valor da arte frente a vida cotidiana, no caso aqui específico, o valor 
simbólico de uma pintura a de um automóvel. Para tanto, não defini questões prévias, mas parti da 
desconfiança que o valor da arte (eminentemente moderna e pictórica) e do design (restrito a 
superfície do artefato utilitário) não se mostra alinhado no comercial em questão. Tendo em mente 
as proposições de Jacques Derrida (2001; 2002) destaco que o discurso publicitário, materializado 
na campanha do Renault Captur, investe no reforço de uma relação dicotômica e hierárquica, 
atrelada a necessidade de alimentar um sistema classificatório de consumo dependente da imagem 
de autonomia artística.  

Entretanto, não encaro a minha desconfiança como hipótese. Não pretendo comprovar ou 
refutar os argumentos que se apresentam no filme publicitário. Com base na análise de discurso de 
matriz francesa, especialmente calcada na fase arqueológica de Michel Foucault (2012), ative-me a 
constituir um gesto crítico. Visei elidir a pretensa "realidade do discurso”, reconhecendo a 
articulação ideológica de enunciados em sua condição de acontecimento singular. 

Iniciei o meu percurso analítico com a eleição dos dois dizeres presentes no comercial: 
“um dia no museu de arte” e “design à primeira vista”. Considerados como enunciados, o caráter 
linguístico dos mesmos não foi contemplado. Seguindo a indicação de Maigueneau (2013), a 
investigação dos enunciados em questão mobilizou outros dizeres para a construção de um contexto 
que não é dado ou estabelecido no filme. Em contrapartida, evitei a exploração do comercial como 
ilustração de discussões teóricas sobre arte e design. Assumo que falo a partir dos enunciados 

 De modo inequívoco, textos são replicados, sem indicação de fonte e autor. Diversas páginas localizadas, portanto, 5

reproduzem os conteúdos disponíveis na página dedicada ao automóvel (na página oficial da Renault do Brasil) ou e no 
site do Clube de Criação de São Paulo (anuário com 40 anos de existência). As duas publicações referenciais, estão 
intimamente ligadas, não somente pela data (10 de março de 2017) de postagem, quanto pelo conteúdo e estrutura, 
sendo os comentários do segundo uma versão mais enxuta do primeiro.
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partir da década de 1980. Acompanhando o desenvolvimento dos museus na década de 1990 e 
início do século XXI, o crítico e historiador da arte Hal Foster (2015) ressignifica tal vínculo com o 
mercado. Pensando também sobre o Moma, afirma que, superficialmente, a arquitetura parece 
“retirar-se atrás da arte, como se esta, segundo a crença modernista, fosse realmente autônoma.” 
Contudo, há a constituição de uma relação complexa, sendo arquitetura e arte partes de uma mesma 
operação de sublimação, “que é a um só tempo estética, arquitetônica e financeira.” (FOSTER, 
2015, p. 149). 

Em 2014, as condições precárias da reserva técnica do MAC de Niterói foram 
denunciadas. O colecionar João Satamini, proprietário da grande maioria das obras pertencentes ao 
acervo do museu, ameaçou retirá-las e confiá-las a alguma instituição em São Paulo, Espírito Santo 
ou Curitiba. Caso isso tivesse ocorrido, manteria-se um museu sem acervo? O edifício em “formato 
de nave espacial” justificaria-se por si só? 

Tendo em vista o Museu do Amanhã, recentemente construído na cidade do Rio de Janeiro, 
a resposta para as perguntas acima seria afirmativa. Logo após a sua inauguração, o edifício 
concebido pelo arquiteto espanhol Santiago Catalatrava foi visitado e ovacionado por milhares de 
turistas que, enquanto enfrentam uma longa fila, postam fotografias e selfies. Ignoram, muito 
provavelmente, a emergência de interesses econômicos (estatais e privados) atreladas a experiência 
arquitetônica oferecida. O impacto do projeto de revitalização da região portuária e consequente 
remoção de pessoas que lá viviam ou trabalhavam é expurgada pela “imageabildiade" do edifício.


3. DAS OBRAS EM EXPOSIÇÃO

Ao adentrar o MAC os quatro carros vermelhos encaminham-se para a recepção onde são 
cumprimentados por uma mulher localizada atrás de um guichê e um carro branco. O farol do 
automóvel de cor branca pisca, sinalizando que será o guia dos demais. A essa altura da narrativa, 
os exemplares do Renault Captur mostram-se antropomorfizados e passam a circular entre pinturas 
abstratas posicionadas em paredes brancas a altura dos olhos de um espectador humano. 
Suspendendo esse dado, chamo a atenção para as obras que o carro-guia passa a mostrar: pinturas 
de Piet Mondrian e Wassily Kandinsky. Nesse momento, um carro-visitante freia e dentro dele um 
motorista surge com uma câmera fotográfica à mão. Ao registrar uma das pinturas do artista 
holandês o mesmo é repreendido pelo carro-guia que então passa a ser o foco do motorista-
visitante. O carro-guia é enquadrado e fotografado tendo ao fundo imagens de duas pinturas de 
Wassily Kandinsky.  

O uso de imagens de pintores europeus oblitera o fato de que o acervo do MAC de Niterói 
contar com aproximadamente 1500 obras de artistas brasileiros. Segundo o crítico de arte e 
pesquisador Luiz Camillo Osorio (1999), a coleção permite acessar parte da história recente da arte 
brasileira de maneira privilegiada, favorecendo "conhecer melhor a nós mesmos.” Ainda de acordo 
com Osorio, o fato de a coleção ter sido iniciada na década de 1950, “período determinante para a 
arte contemporânea brasileira”, justifica a forte presença de artistas concretos e neoconcretos. Para 
o crítico, um exemplo dessa característica é o conjunto notável de trabalhos de Ivan Serpa,
considerando o momento inicial de formação da abstração geométrica em que “surpreendem alguns
trabalhos de grandes formatos", em que “vê-se a presença indireta de Kandinsky”. (OSORIO, 1999)

Sendo assim, imagens de pinturas abstratas de artistas brasileiros como Ivan Serpa 
poderiam proporcionar um efeito visual análogo no vídeo, oriundo da clareza das formas abstratas 
em cores intensas, mais ou menos uniformes. Contudo, corria-se o risco de não ativar o repertório 
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visual do espectador. O investimento em imagens facilmente reconhecíveis porque recorrentemente 
exploradas é uma estratégia do discurso publicitário. Logo após a cena em que o carro-guia é 
fotografado, sendo comparado às pinturas de Kandinsky, o filme mostra a obra O Grito de Edward 
Munch. O passageiro de outro carro, uma criança de aproximadamente 7 anos de idade, imita a 
expressão facial da figura largamente difundida por diversas mídias e produtos. A aposta é, 
portanto, em uma certa imagem da arte, que funcione como um espelho em que o espectador-
consumidor reconheça-se reconhecendo uma obra dada.  

Entre 2014 e 2015, o Centro Cultural Banco do Brasil viabilizou a exposição Kandinsky: 
tudo começa num ponto. Com aproximadamente 150 obras, oriundas do Museu Estatal Russo de 
São Petersburgo, a exposição esteve em cartaz em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Seguindo o mesmo itinerário, entre 2015 e 2016, esteve vigente a exposição Mondrian e o 
movimento De Stijl, igualmente financiada pelo Banco do Brasil, com o apoio do Banco Votorantin. 
Ambas as montagens foram bastante didáticas, calcadas em roteiros rígidos, segundo um critério 
cronológico. Antes mesmo de entrar na exposição, os visitantes tinham à disposição cenários para 
interação. No caso da exposição que mostrou pinturas de Piet Mondrian, por exemplo, havia uma 
versão agigantada da cadeira Red and Blue de Gerrit Rietveld. As pessoas sentavam-se nela e 
fotografavam-se ou eram fotografadas, viabilizando o registro da presença para publicação nas 
redes sociais.


4. DESIGN COMO ARTE

As cenas finais do comercial do Renault Captur enfocam o diferencial técnico do 
automóvel: o câmbio automático CVT X-Tronic (associado à câmera e sensor de distância). Cria-se 
uma analogia entre a ação de dar ré com a de tomar distância para ver melhor pinturas da fase tardia 
de Monet. Em um dos carros, uma mulher manipula o câmbio e usa o visor para dar a ré e não 
atingir uma escultura, que remete a coluna sem fim de Brancusi. 

A conjugação entre arte e tecnologia foi um tema caro para alguns dos artistas modernistas 
europeus evocados pelo comercial. O pintor Wassily Kandinsky foi professor da Bauhaus, 
renomada escola de design alemã. A Bauhaus submetia seus alunos a uma pedagogia 
revolucionária, guiada pelos ideais das vanguardas artísticas que irromperam o século XX na 
Europa. Nesse contexto, os preceitos teóricos publicados no livro Do espiritual na arte, de 
Kandinsky, alinhavam-se à busca por desvencilhar-se definitivamente das belas artes, ainda à 
espreita. A ênfase na essência e no caráter sintético das formas, fundamentada pelo artista russo, foi 
importante para formar uma geração de profissionais que deveriam projetar, a partir dos meios de 
produção industriais de ponta, todos os artefatos de uso cotidiano com a mesma reflexão crítica e 
verve criativa que uma obra de arte moderna. 

Piet Mondrian, vinculado ao grupo De Stijl, definiu os preceitos de uma nova plástica que 
deveria unificar todos os espaços ocupados pelos seres humanos, da habitação à urbe. O uso de 
planos em estruturação geométrica cartesiana em dados acromáticos e cores primárias uniformes 
eram consideradas como a materialização da verdade e obtenção da fórmula universal que deveria 
reger a concretude de todo o mundo artificial. Contudo, a sua produção intelectual investe em 
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pensar restritamente sobre as relações entre a arte e a arquitetura,  traço que ainda marca grande 6

parte da produção denominada como História e Teoria do Design. 
Para tratar de questões sobre o design de automóveis, a atenção deve se voltar para os 

Estados Unidos e para os valores relacionados ao pragmatismo e ao mercado, em suma, ao 
american way of life. Sob essa égide o denominado styling fez frente à lógica do design universal 
alemão, provocando o escárnio moralista do modernismo europeu.  

O styling, segundo seus detratores, seria a definição meramente estética do produto. A 
função da prática dos artefatos ficaria em segundo plano, sendo a superfície calculada para motivar 
o desejo do consumidor e estabelecer uma obsolescência programada. Tal poder atrativo, a partir da
década de 1930, foi associado às formas aerodinâmicas instituídas, inicialmente, somente a meios
de transporte. As formas orgânicas concernentes teriam uma justificativa funcional na medida em
que permitiriam que aviões, navios e automóveis tivessem um melhor desempenho. Contudo, é
nesse período que o lançamento de novos modelos de carros, assim como novas versões do mesmo
modelo, passam a ser cada vez mais consecutivas. A invenção do “carro do ano” acabou exaltando,
por um lado, o quanto as formas aerodinâmicas poderiam ser aperfeiçoadas, e por outro, como
poderiam ser inventivamente exploradas visando a moda. Segundo o esteta Denis Huisman “É
certamente no mundo dos automóveis que, sob a capa da estética industrial, as maiores traições às
formas funcionais alimentam as mentiras publicitárias.” (HUISMAN, 1967, p. 102)

Do início do século XX adiante, de acordo com Hal Foster (2011), o estético e o utilitário 
não estão somente fundidos, mas quase totalmente subsumidos no comercial pela noção de life 
style. Em suas palavras, “tudo — não apenas projetos arquitetônicos e exposições de arte, mas tudo, 
de jeans a genes — parece ser considerado como design.” (FOSTER, 2011, p. 52) A seu ver, o 
rótulo design (não como boa forma, mas como styling) é articulado como estratégia de percepção de 
valor, "embrulhando o produto em inteligência e cultura”. 

A partir dessa perspectiva, o uso da certa imagem da arte e do design no comercial 
investigado constitui os futuros proprietários do Renault Captur como detentores de certa “cultura” 
compatível com determinado poder aquisitivo. A “realidade do discurso” aqui examinado não 
explicita o preço do modelo em questão. No entanto, os enunciados vinculados à superioridade 
artística são indicativos contundentes de seu custo elevado. O Renault Captur é vendido em quatro 
versões, podendo custar até o dobro dos modelos mais baratos, como o Renault Logan ou Sandero.  

Na cena final do filme, os carros aparecem novamente do lado de fora do museu, sob a luz 
crepuscular. Como carros-pessoas cultas, foram capazes de submeter-se à visita guiada e enfrentar 
um dia (inteiro) no museu. Por fim, o regime de visualidade articulado pelo discurso publicitário 
promulga a distinção entre o espaço interno e externo, entre o local da arte autônoma e da vida 
cotidiana. Os limites entre arte e design são recuperados, portanto, em prol de que a estratégia 
discursiva de demarcação social e estética, mediadora da experiência de consumo em jogo, tenha a 
eficácia prevista.  

 No texto Os grandes bulevares, de 1920, Piet Mondrian analisa a experiência fragmentada e caótica da vida moderna. 6

Em suas palavras, “O lugar transforma o homem e o homem a natureza. Disso decorre a palavra ‘arte’. No bulevar há 
muito ‘artifício’, mais ainda não se trata de ‘arte’.” (MONDRIAN, p. 126). A seu ver, o dinamismo, o movimento que 
rege a vida moderna deveria ser redimensionado e que a arte neoplástica concretiza a estética do repouso, atrelada à 
conquista do equilíbrio, harmonia e beleza. Nesse texto, o automóvel é mencionado, logo no inicio, por meio de 
onomatopeia vruuum. De modo mais explícito, Mondrian posta o artefato ao lado daqueles que promovem o 
movimento excessivo, impedindo que a verdade plástica venha à tona. “Como gira depressa a roda daquele carro! É 
redonda para poder girar ou gira porque é redonda? (…) A roda do automóvel é redonda esférica, e os raios que estão 
nela são retos. O reto está no redondo.” (MONDRIAN, p. 121).
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nela são retos. O reto está no redondo.” (MONDRIAN, p. 121).
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A EXPERIÊNCIA DE CONSUMO DE MODA AUTORAL EM CURITIBA1
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RESUMO 

O presente artigo tem objetivo discorrer sobre comportamento de consumo ligado às questões de 
exclusividade e experiência no mercado de moda autoral curitibano. A realização deste artigo é 
composta por dois seguimentos de estudos, em um primeiro momento, teórico bibliográfico, 
apresenta-se as perspectivas dos pesquisadores Bauman (2008) e Lipovetsky (2005 e 2009) sobre o 
individuo contemporâneo e suas relação com o consumo, as novos tendências de consumo 
abordados pelos pesquisadores Karsaklian (2000), Agostinho (2013) e Morace (2012), que buscam 
compreender quais as dinâmicas ocorrem neste comportamento, e por ultimo o dialogo entre 
consumo, experiência estética e a Moda Autoral. No segundo segmento é apresentada uma pesquisa 
qualitativa, realizada por meio de entrevistas em profundidade com estilistas e consumidores das 
Grifes de Moda Autoral da Cidade.  A análise dos relatórios das entrevistas possibilitou a percepção 
de que o atendimento exclusivo oferece uma experiência de consumo singular, de forte potencial 
comunicacional ao transmitir uma percepção positiva ao consumidor. 

Palavras-chave: Consumo; Moda Autoral; Experiência de Exclusividade. 

1. INTRODUÇÃO

Compreender o consumidor e seu comportamento é o processo inicial na concepção de um 
empreendimento e no posicionamento da marca. O consumo é atingido diretamente pelas mudanças 
de atitudes da sociedade, que ocorreram no final do século XX, com o surgimento da pós-
modernidade e com a evolução tecnológica, que também se tornam propulsoras de novas 
necessidades e mudanças de postura. Tais mudanças de atitudes acontecem em diversas esferas da 
sociedade permeando necessidades, hábitos e práticas, diante de uma nova dinâmica social, mais 
individualista.  

Na contemporaneidade, a individualização e necessidade de autoexpressão tornam-se 
essenciais no consumo, e como tendência desperta cada vez mais a perspectiva do protagonismo do 
consumidor e sua subjetividade na ação de suprir necessidades objetivas. O desenvolvimento de 
novas técnicas de marketing destaca a experiência como uma técnica comunicacional, que a partir 
da indução de diversas sensações, surge como aliada na tentativa de maximizar experimentos 
prazerosos, potencializando o desempenho comercial de uma marca ou produto. 

A cidade de Curitiba não possui a tradição de abrigar grandes indústrias do vestuário nem 
grandes marcas de referência no universo do design de moda nacional. Apesar de sua produção 
local ser representada majoritariamente por pequenas confecções e pontos de revenda, os estilistas 
que trabalham com ateliês próprio “Grifes” se destacam na preferência de um público restrito, mas 
de alto poder aquisitivo, e na mídia local. 

1  Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.
2  Graduado em Tecnologia em Comunicação Institucional, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, w.melo@msn.com.
3  Pós-Graduada em Comportamento de Consumo, Universidade Positivo, annapenteado@gmail.com. 
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As Grifes de Moda Autoral da cidade, promovem a possibilidade de suprir o desejo do 
indivíduo de personalizar e flexibilizar a esfera da moda, na medida em que fornecem ao mesmo 
uma experiência estética, que pode atuar positivamente na propulsão de suas necessidades. Os 
estilistas oferecem em seus pontos de venda, além de um produto exclusivo, o contato direto, 
transformando o atendimento ao cliente em uma experiência única de consumo. 

Diante do exposto, o presente estudo, analisa o comportamento do consumidor das Grifes de 
Moda Autoral de Curitiba com o intuito de compreender a importância da experiência consumo. Em 
um primeiro momento expõe-se o embasamento teórico o cenário e o comportamento de consumo 
contemporâneo, realizado por meio de pesquisa bibliográfica e em sequência os resultados 
percebidos mediante a aplicação de uma pesquisa empírica com estilistas e consumidores 
curitibanos com o objetivo de apropriar-se de novas informações sobre a práxis de consumo em 
relação às questões de busca por exclusividade e experiência. 

2. SOCIEDADE INDIVIDUALISTA

Em um processo natural, com o passar dos anos, as sociedades adotam novos 
comportamentos, inclusive em suas práticas de consumo. Tais mudanças de atitudes acontecem em 
diversas camadas da população permeando necessidades, hábitos e até processos de comunicação. 
Pesquisadores da pós-modernidade, como o filósofo e sociólogo francês, Gilles Lipovetsky e do 
sociólogo Zygmund Bauman, buscaram perceber quais foram os estímulos para a ruptura no 
comportamento da sociedade e quais foram os comportamentos que eclodiram neste momento. 

Lipovetsky (2005), professor de filosofia da Universidade de Grenoble, busca apreciar as 
dubiedades e temas presentes na sociedade contemporânea, como o individualismo, a moda e o 
luxo. O autor destaca o afloramento do individualismo e imediatismo valorizado pelo indivíduo 
contemporâneo.  

Segundo o filósofo, a sociedade contemporânea passou pela transformação de um sistema 
produtivo para um sistema de serviços ao longo do século XX. Esta mudança também ocorreu no 
comportamento da sociedade, que se torna mais individualista e imediatista, que prioriza a 
satisfação do prazer e a felicidade no momento presente em detrimento aos valores da conquista e 
realização material ao final da vida.  

Já o sociólogo polonês, Zygmund Bauman (2008), retrata a mudança no comportamento da 
sociedade no fim do século XX, sob a perspectiva do consumismo e o seu impacto no 
comportamento do indivíduo pós-moderno. Segundo Bauman, os valores fundados como mais 
relevantes e sólidos até então pela cultura ocidental cada vez mais se diluem, por consequência, na 
contemporaneidade vive-se em estado de incerteza constante.  

Bauman utiliza os conceitos de sociedade Sólido-Moderna e Líquido-Moderna para 
identificar a ruptura no comportamento da sociedade contemporânea. O autor defende que a 
sociedade passou por uma transição de Sólido-Moderna de produtores, uma sociedade que apostava 
na prudência, na durabilidade e na segurança em longo prazo, para uma sociedade Líquido-
Moderna de consumo, impregnada pelo anseio crescente da satisfação imediata de necessidades e 
desejos. 

O que se aplica à sociedade de consumidores também se aplica a seus membros individuais. 
A satisfação deve ser apenas uma experiência momentânea, algo que, se durar muito tempo, 
deve-se temer, e não ambicionar – a satisfação duradoura, de uma vez por todas, deve 
parecer aos consumidores uma perspectiva bem pouco agradável. Na verdade, uma 
catástrofe. (BAUMAN, 2008, p.126 e p.127). 

Ao relacionar os trabalhos de ambos os autores, observa-se que o comportamento do 
indivíduo pós-moderno surgiu no momento de ruptura do sistema produtivo vigente. Entretanto eles 
analisam sob perspectivas diferentes, para Lipovetsky a mudança originou-se do início do sistema 
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de serviços e para Bauman, o consumo foi o motor desta ruptura, “a instabilidade dos desejos e a 
insaciabilidade das necessidades” provocada pelo consumismo, que alimenta a vontade e o anseio 
de se suprir necessidades e desejos imediatos. O Consumismo se tornou central para a sociedade e 
preenche um papel importante na autoidentificação individual e coletiva, que era atribuído ao 
trabalho.  

Nota-se por meios dos estudos destes pesquisadores que no surgimento da sociedade pós-
moderna o modelo de produção e a relação da sociedade com o consumo estimulou tendências de 
individualismo e hedonismo. A construção da identidade do sujeito pós-moderno é norteada pela 
relação simbiótica entre o consumo e indivíduo. 

3. A EXPERIÊNCIA DE CONSUMO E A MODA AUTORAL

Diante de uma nova dinâmica social, mais individualista, o ato de consumo também passou 
por um processo de reestruturação, no qual a subjetividade dos desejos e anseios individuais 
conduzem à forma como são supridas as necessidades objetivas. Em Comportamento do 
Consumidor (2000), Eliane Karsaklian pontua que o consumidor é um ser dotado de personalidade, 
percepção com a capacidade de apreender e desenvolver atitudes positivas ou negativas em relação 
a produtos, serviços, publicidade, pontos de venda, pessoas e a tudo o que diz respeito a sua própria 
vida. Ao centrarmos no indivíduo, observamos todos os fatores que contribuem com o consumo, 
desde a materialização de uma necessidade específica até o momento da compra. 

O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que vai conduzir 
uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo. Com base em tal desejo, 
surgem as preferências por determinadas formas especificas de atender a motivação inicial 
e essas preferências estarão diretamente relacionadas ao autoconceito: o consumidor 
tenderá a escolher um produto que corresponda ao conceito que ele tem ou que gostaria de 
ter de si mesmo. (KASAKLIAN, 2000, p.19). 

O Pesquisador, sociólogo e jornalista Francesco Morace (2012), apresenta, em sua obra 
“Consumo Autoral: as gerações como empresas criativas”, as tendências de consumo sob a 
perspectiva do consumidor atuando como protagonista nesta atividade. Morace repensa a 
experiência do consumidor ao considerar o “Design como sentido criativo no mercado”, onde o 
consumidor não pode ser compreendido como um ser passivo que apenas escolhe produtos ou 
serviços concebidos, e sim atua na customização de produtos ou serviços pré-concebidos, ou seja, 
de acordo com os critérios pessoais é que os produtos serão desenvolvidos e finalizados.   

A relação do consumidor-autor com o produto apresentada por Morace vai ao encontro das 
teorias de comportamento do consumidor exploradas por Eliane Kasaklian, no argumento de que a 
sociedade moderna busca no produto algo além da necessidade e seu valor ultrapassa a esfera da 
utilidade para assumir um valor simbólico. A autora destaca que o propósito de adquirir caráter 
simbólico é assimilado pelo mercado na medida em que se ampliam as estratégias que 
proporcionam uma atmosfera prazerosa ao consumidor. “No caso de artigos de luxo, as fontes de 
prazer são variadas e podem ser associadas tanto à atmosfera do ponto de venda quanto ao consumo 
efetivo do produto.” (KARSAKLIAN, 2000, p.186).

Segundo o pesquisador Pedro Filipe Lopes Agostinho (2013), que estuda as temáticas de 
marketing de experiências e a sua importância para o paradigma comunicacional, no marketing uma 
experiência é uma atividade desenhada com o intuito de despertar emoções no consumidor. Uma 
vez ativada, essa emoção será o fio condutor do consumo, que fugindo à impulsão do estado de 
espírito do momento, promove um consumo associado a uma emoção vivida no passado. Ou seja, 
um evento poderá ser de tal forma marcante no consumidor, que a sua escolha futura não será mais 
definida pelo binômio qualidade/preço, mas, sim, pelo binômio marca emocional/outras.  
(AGOSTINHO 2013. P.21) 
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Hans Ulrich Gumbreth(2010, afirma que a experiência estética pode ser classificada como 
um sintoma das necessidades humanas, defendendo que as condições culturais são fatores 
determinantes no ato de interpretação do mundo. 

Aquilo que chamamos „experiência estética‟ nos dá sempre certas sensações de intensidade 
que não encontramos nos mundos histórica e culturalmente específicos do cotidiano em que 
vivemos. Essa é a razão por que, vista de uma perspectiva histórica ou sociológica, a 
experiência estética pode funcionar como sintoma das necessidades e dos desejos pré-
conscientes que existem em determinadas sociedades. (Gumbrecht, 2010. p.128). 

A experiência estética aparece no momento em que novas condições abrem as portas para uma 
gama de novos sentidos e valores. Seja em relações diretas com o que está a nossa volta, ou por 
parte da figuração de discursos analisados, vivências que favorecem a manifestação de novas 
semânticas.  
A experiência estética, que também propõe uma atmosfera de lazer, surge como aliada na tentativa 
de maximizar experiências prazerosas, considerada como luxo, cada vez mais presente nos locais de 
consumo, se alinhando ao desejo da valorização do tempo presente e nas conquistas pessoais do 
consumidor. Cesar Guimarães, Bruno Souza Leal e Carlos Camargo Mendonça (2006), em seu 
trabalho Comunicação e Experiência Estética, defendem que a experiência estética tem como 
propósito despertar atenção por meio da interrupção do banal. “A percepção estética coloca em jogo 
uma relação experimental entre a significação dos objetos estéticos e a nossa experiência presente, 
ao permitir fazermos uma experiência com as experiências presentificadas pelos objetos.” 
(GUIMARÃES; LEAL; MENDONÇA, 2006. P.16).  

Embora o suporte inicial da experiência estética seja o indivíduo, ela possui uma dimensão 
que é social e não simplesmente psicológica. A atitude possui uma função organizadora do 
sentido: diante de situações experimentadas concretamente, ela concerne tanto àquelas 
regras e convicções que nos governam imediata e intuitivamente (e das quais duvidamos), 
quanto à significação – aberta à problematização – que passamos a conceder aos novos 
fenômenos que experimentamos. (GUIMARÃES; LEAL; MENDONÇA, 2006. p.15). 

Uma experiência estética proporcionada no ambiente de consumo promove a associação 
entre uma emoção e a marca.  Se esta vivência tocar a sensibilidade, poderá operar transformações, 
pois seu arranjo estético produziu uma quebra de estereótipos pré-constituídos permitindo que 
novas possibilidades de sentido sejam atribuídas ao consumo. O encontro entre o sujeito e evento 
estético torna-se marcante ao consumidor, que, como citado anteriormente, passa a ter como fator 
decisivo em suas escolhas o aspecto emocional e não qualidade ou preço.  

Ao observar este indivíduo contemporâneo em relação ao consumo de moda, percebe-se que 
mesmo tendo a capacidade de motivar o consumo pela mudança de estética, a moda também é 
afetada pelo processo de personalização. Em “Sistema da Moda” Roland Barthes (2009) realiza 
uma análise semântica de como se constrói sentidos nos vestuários descritos pelas revistas. De 
acordo com Barthes, a comunicação de moda parte do princípio de fazer os indivíduos visualizarem 
um vestuário que não pode ser perfeitamente compreendido por meio do texto nem da imagem. O 
vestuário comunicado não é e não possui a preocupação de ser uma representação do vestuário real. 
A comunicação de moda se utiliza de técnicas de fotografia ou texto com a finalidade de direcionar 
o olhar do público para características ou produtos e criar sentidos de acordo com o que foi definido
como tendência.

2.1 MODA AUTORAL 

O desejo de imprimir preferências pessoais no vestuário surgiu antes do indivíduo 
contemporâneo. Segundo a jornalista Bronwyn Cosgrave (2000), esta preocupação surgiu na Idade 
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Hans Ulrich Gumbreth(2010, afirma que a experiência estética pode ser classificada como 
um sintoma das necessidades humanas, defendendo que as condições culturais são fatores 
determinantes no ato de interpretação do mundo. 

Aquilo que chamamos „experiência estética‟ nos dá sempre certas sensações de intensidade 
que não encontramos nos mundos histórica e culturalmente específicos do cotidiano em que 
vivemos. Essa é a razão por que, vista de uma perspectiva histórica ou sociológica, a 
experiência estética pode funcionar como sintoma das necessidades e dos desejos pré-
conscientes que existem em determinadas sociedades. (Gumbrecht, 2010. p.128). 

A experiência estética aparece no momento em que novas condições abrem as portas para uma 
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Média, com a necessidade da nobreza se diferenciar da burguesia que começava a ascender 
financeiramente neste período. A partir deste momento o trabalho de alfaiates e costureiras passou a 
sofrer maior interferência dos clientes. 

Como a burguesia adotava os mesmos estilos das classes altas estes se viam obrigados a 
buscar novos estilos para se distinguir da massa (...). No século XVII, o vestuário começou 
a refletir as características individuais. As opiniões dos clientes desempenhavam um papel 
importante na confecção do vestuário. (COSGRAVE, 2000, p.148). 

De acordo com Cosgrave (2000), o início do processo de assinatura na moda foi realizado 
por Charles Frederick Worth,1857, considerado o pai da alta costura, ao assinar protótipos de seus 
vestidos. A projeção criativa da alta costura surge após o reconhecimento do ofício da moda, 
possibilitado com o surgimento dos vendedores de moda, que exerciam certa autonomia ao nível 
dos ornamentos e acessórios. Até seu surgimento, alfaiates e costureiras exerciam pouca iniciativa 
criativa, em geral a criação do vestuário tinha seus elementos base, mais ou menos invariáveis, 
poucas partes possibilitavam um corte ou feitio fantasista. 

Com a Alta Costura, o costureiro, após séculos de relegação subalterna tornou-se um artista 
moderno, cuja lei imperativa é a inovação. De direito o modelista torna-se um criador “livre” cujos 
limites são delimitados pelos costumes do tempo, pelo estilo em voga, pela natureza particular do 
produto realizado. O traje deve agradar a estética das pessoas e não apenas satisfazer o puro projeto 
criador.  

Após a valorização da moda e a emersão do artista da moda, o contexto do autor neste 
universo passou a não se limitar a um personagem que assina um modelo. Michel Foucault (1969) 
em seu texto “o que é o autor?” defende que o autor não pode ser somente descrito como aquele que 
escreve e assina sua obra, mas que proporciona a emersão de um conjunto específico de signos, que 
permeiam as esferas do tempo, espaço e contexto para a sua interpretação. No universo da moda o 
papel do autor não é apenas o de idealizador do produto, é também o personagem que vai 
possibilitar a compreensão do vestuário com a transposição da sua identidade para a marca e seus 
produtos.  

Na busca é por diferenciar-se da reprodução industrial, onde a produção é em escala, 
massiva, rápida e pouco criativa as marcas autorais promovem assinaturas pessoais dos estilistas e 
produzem vestuário com foco em criatividade, exclusividade, processos artesanais e procuram fugir 
das tendências internacionais e da massificação dos seus produtos.  

A moda Autoral e os Ateliês Autorais são uma alternativa contemporânea de suprir esta 
necessidade do indivíduo personalizar e flexibilizar a esfera da moda, na medida em que fornecem 
ao consumidor uma experiência estética. Nos ateliês a presença deste experimento atua 
positivamente na propulsão da necessidade do indivíduo, que de acordo com Kasaklian desenvolve 
motivação e interesse, que desencadeará nas formas de procura de um produto e de tomada de 
decisão. 

O envolvimento é um estado não observável de motivação, de excitação e de interesse. Ele 
é criado por um objeto ou uma situação específica e desencadeia comportamentos: certas 
formas de procura de produto, de processamento da informação e de tomada de decisão. 
(KASAKLIAN, 2000, p.184). 

Na contemporaneidade, a individualização e a necessidade de autoexpressão tornam-se 
essenciais no consumo de vestuário, no qual há um limite ultrapassado da utilidade para assumir um 
valor simbólico, na mesma medida em que se procura projetar uma identidade diante do meio 
sociocultural.   

O consumidor de moda autoral vai em busca da escapatória, da experiência estética quando 
frequenta o ateliê à procura de uma peça de vestuário capaz de mudar suas vivências habituais e 
quebrar os estereótipos criados pelo mercado de moda do fast fashion e os tais paradigmas dessa 
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estética comercial. Nos ateliês curitibanos encontramos a aplicação do conceito do Design 
Thinking4 que dedica ao consumidor papel fundamental na modelagem de um negócio, partindo de
suas necessidades e de seu comportamento para a confecção de um produto ou serviço, 
descentralizando os negócios da perspectiva econômico-cêntrica. 

Os ateliês de moda autoral em Curitiba são pontos de venda que proporcionam uma forma 
de consumo e produtos que vão ao encontro do conceito que o indivíduo tem ou gostaria de ter de si 
mesmo. O autoconceito do consumidor impõe-se na seleção dos ateliês, que serão escolhidos com 
base na identificação com a proposta de imagem promovida pelas marcas dos ateliês. Para este 
indivíduo consumidor a convergência entre a atmosfera presente nos ateliês e a autopercepção de 
sua personalidade, são fatores que contribuem com o consumo. 

4. O CONSUMO DE MODA AUTORAL EM CURITIBA

Com o objetivo de buscar por maior compreensão sobre o comportamento de consumo 
ligado às questões de exclusividade e experiência, nos ateliês de moda autoral curitibanos, foi 
efetuada uma pesquisa qualitativa, “... pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em pequenas 
amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do problema” (MALHOTRA, 2012. 
P155) executada por meio de entrevistas em profundidade, método pesquisa direto e pessoal, não 
estruturado, que possui o intuito de descobrir motivações, crenças, atitudes e sentimentos 
subjacentes, sobre um determinado tópico. 

Os depoimentos foram colhidos de forma individual e em duas etapas, em um primeiro 
momento com os estilistas, com o intuito de conhecer o mercado de moda autoral na cidade, seus 
procedimentos de trabalho e atendimento ao cliente, e em uma segunda etapa seus consumidores.  

As entrevistas em profundidade foram realizadas pela seleção dos estilistas e consumidores 
por amostragem não probabilística por julgamento, pois o objeto de estudo encontra-se em um 
nicho de mercado segmentado, portanto sua população não é facilmente localizada. De acordo com 
Malhotra “A amostragem por julgamento é uma forma de amostragem por conveniência em que os 
elementos da população são selecionados com base no julgamento do pesquisador. Este, exercendo 
seu julgamento ou aplicando sua experiência, escolhe os elementos a serem incluídos na amostra, 
pois os considera representativos da população de interesse ou apropriados por algum outro 
motivo.” (MALHOTRA, 2012. P.277)

O roteiro de pesquisa com os designers de moda curitibana foi definido com base em três 
questionamentos: percepção do mercado, estratégias de abordagem com o cliente e percepção das 
necessidades dos clientes. Os estilistas entrevistados para a realização da pesquisa foram 
selecionados por possuírem formação em moda, trabalhar em ateliê próprio na cidade de Curitiba, 
dedicar-se à moda prêt-à-porter, ou seja, roupas que vestem as pessoas em suas rotinas triviais, e 
que, também realizam o atendimento personalizado ao cliente.  Seus ateliês possuem em comum a 
localização central entre os bairros Batel e Mercês, fachadas discretas, vitrines e portas de vidro 
sempre fechadas. A identidade de cada marca é discretamente apresentada em suas fachadas e 
vitrines, que possuem como contato ao externo a campainha, elemento que ao mesmo tempo em 
que rompe com a barreira da porta, também intimida a ação dos curiosos.  

Realizar as entrevistas nos ateliês foi uma escolha que possibilitou conhecer parte da 
experiência e impressões proporcionadas por cada estilista durante seu atendimento ao cliente.  

O roteiro de pesquisa com os consumidores foi definido com base nos questionamentos: 
motivações e benefícios adquiridos na experiência de exclusividade, com o objetivo de desenhar a 
importância desta experiência durante consumo de vestuário. 
Foram selecionados para as entrevistas em profundidade consumidores que realizam compras em 

4 O conceito do design thinking foi criado por Rolf Faste, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos 
que propôs um modelo de desenvolvimento criativo para encontrar revolucionárias ou inovadoras para os problemas 
focados nas necessidades do mercado.  
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por amostragem não probabilística por julgamento, pois o objeto de estudo encontra-se em um 
nicho de mercado segmentado, portanto sua população não é facilmente localizada. De acordo com 
Malhotra “A amostragem por julgamento é uma forma de amostragem por conveniência em que os 
elementos da população são selecionados com base no julgamento do pesquisador. Este, exercendo 
seu julgamento ou aplicando sua experiência, escolhe os elementos a serem incluídos na amostra, 
pois os considera representativos da população de interesse ou apropriados por algum outro 
motivo.” (MALHOTRA, 2012. P.277)

O roteiro de pesquisa com os designers de moda curitibana foi definido com base em três 
questionamentos: percepção do mercado, estratégias de abordagem com o cliente e percepção das 
necessidades dos clientes. Os estilistas entrevistados para a realização da pesquisa foram 
selecionados por possuírem formação em moda, trabalhar em ateliê próprio na cidade de Curitiba, 
dedicar-se à moda prêt-à-porter, ou seja, roupas que vestem as pessoas em suas rotinas triviais, e 
que, também realizam o atendimento personalizado ao cliente.  Seus ateliês possuem em comum a 
localização central entre os bairros Batel e Mercês, fachadas discretas, vitrines e portas de vidro 
sempre fechadas. A identidade de cada marca é discretamente apresentada em suas fachadas e 
vitrines, que possuem como contato ao externo a campainha, elemento que ao mesmo tempo em 
que rompe com a barreira da porta, também intimida a ação dos curiosos.  

Realizar as entrevistas nos ateliês foi uma escolha que possibilitou conhecer parte da 
experiência e impressões proporcionadas por cada estilista durante seu atendimento ao cliente.  

O roteiro de pesquisa com os consumidores foi definido com base nos questionamentos: 
motivações e benefícios adquiridos na experiência de exclusividade, com o objetivo de desenhar a 
importância desta experiência durante consumo de vestuário. 
Foram selecionados para as entrevistas em profundidade consumidores que realizam compras em 

4 O conceito do design thinking foi criado por Rolf Faste, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos 
que propôs um modelo de desenvolvimento criativo para encontrar revolucionárias ou inovadoras para os problemas 
focados nas necessidades do mercado.  

ateliês de moda curitibanos e que são atendidos por seus respectivos estilistas. Observou-se 
posteriormente que clientes entrevistados possuem áreas e níveis diferenciados de formação 
acadêmica, exercem atividades distintas, idades entre 26 e 60 anos, pertencem às classes 
econômicas A e B e possuem em comum o apreço pelas artes e realizam compras de vestuário nos
ateliês de Curitiba. Durante as entrevistas percebe-se que os clientes possuem em comum a 
saturação pelo modelo das lojas convencionais, que em geral possuem tratamento impessoal e 
mercadológico orientado para o fechamento de metas de vendas. 

4.1 AS ENTREVISTAS 

O relatório dos dados obtidos nas entrevistas de profundidade foi realizado em dois estágios: 
o primeiro compreendeu-se pela realização da análise dos depoimentos dos estilistas em sequência
foi realizada a análise dos depoimentos com os clientes. Metodologicamente foi realizada a
transcrição dos depoimentos de estilistas e clientes utilizando-se da técnica da análise de conteúdo,
que foi aplicada para a seleção e classificação dos trechos dos discursos.

De acordo com Laurence Bardin (1997), a análise de conteúdo pode ser definida como um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos, descrição do conteúdo de mensagens que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. (BARDIN, 1997. P31) Na presente 
pesquisa os discursos obtidos pelas entrevistas foram classificados de acordo com a análise 
transversal. 

Os depoimentos foram recortados ao redor de cada tema e tudo afirmado no decorrer da 
entrevista foi transcrito para uma ficha. Após a classificação das respostas, foi possível a realização 
da relação entre as declarações para se encontrar padrões de respostas e significados. A redação da 
análise dos resultados buscou retratar os pontos de similaridade e diferença nos textos gerados pelas 
entrevistas em categorias pré-estabelecidas no roteiro de pesquisa. 

4.1.1 Entrevistas com Estilistas 

A realização das entrevistas com os criadores dos ateliês curitibanos possibilitou a 
percepção de que apesar do modo singular com que cada um concebeu seu negócio, os 
entrevistados gerenciam suas atividades no ateliê com o objetivo de encantar o cliente com boas 
ideias, conceitos e o zelo pelo seu bem estar.  

R - “Primeiro é proposta de valor, acho que é o mais importante, segundo é comunicar este 
valor, isso é mais teoria, primeiro temos esta proposta de valor nítida, porque ela não se sustenta se 
não for autêntica, e buscamos comunicar isso ao nosso cliente. O nosso atendimento é 
especializado, tenho especialização na área e as pessoas que colaboram comigo também tem 
formação em moda, estão antenados, conhecemos a história da roupa, conhecem bem a marca, 
nossa proposta de valor e nos também sabemos entender qual é a necessidade do cliente. Buscamos 
também no atendimento resolver o problema do cliente”.

A criatividade inerente ao trabalho do estilista emerge como um fio condutor e também 
como característica fundamental de todos os processos e do modelo de negócio do ateliê. Em seus 
empreendimentos os criadores encontraram um modo de viabilizar a execução do trabalho autoral 
com liberdade criativa e sem amarras a demandas mercadológicas.  

O espaço físico e o modelo de atendimento personalizado foram concebidos a partir das 
características pessoais, técnicas de trabalho, estilo, conceitos e propostas criativas com o objetivo 
de transmitir ao consumidor ferramentas para a compreensão do trabalho do estilista. O ateliê tem 
como prerrogativa a possibilidade de cativar por intermédio da experiência estética e do 
atendimento, além de comunicar ao cliente sobre a concepção da marca e seus produtos. 

A – “A roupa por si só não diz muita coisa. Na verdade o que eu quero dizer que a roupa diz 
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muita coisa, mas o ambiente da loja contribui para que o cliente tenha mais afinidade e compreenda 
a nossa proposta, então a ambientação da loja é fundamental para que o cliente conheça a marca e 
se identifique com a proposta”.

Comunicar-se diretamente com o consumidor é o fator de motivação na realização do 
atendimento exclusivo, pois, além do cuidado com o bom atendimento, conceitua-se o produto e o 
trabalho do estilista possibilitando a compreensão do vestuário desenvolvido. Para o estilista a 
valorização do consumidor sobre o trabalho criativo também valoriza o conhecimento 
desempenhado na concepção e desenvolvimento dos produtos, por isso são poucos os momentos em 
que os clientes podem opinar na criação de uma peça.   

A intervenção direta do consumidor na concepção do produto não é uma forma de trabalho 
que os estilistas entrevistados sentem-se confortáveis, pois a interferência do cliente desvirtua a 
característica autoral das marcas e desvaloriza o conhecimento do estilista. As sugestões dos 
consumidores em relação à criação e concepção do vestuário acontecem nos casos em que a relação 
de amizade conduz ao contato entre o criativo e o consumidor.  

Na perspectiva do estilista, o cativar e encantar o consumidor é um objetivo a ser alcançado 
com o auxílio do produto, que deve possuir, além de qualidade de manufatura, uma estética 
atraente.  O atendimento exclusivo, além de ser uma forma de atenção ao cliente, é voltado a 
satisfazer a necessidade de informações para compreender o produto, suas formas de uso e 
possibilidades. 

4.1.2 Entrevistas com Consumidores 

De acordo com as entrevistas realizadas com os consumidores das marcas autorais, o 
consumo neste tipo de estabelecimento é motivado pela oposição às lojas convencionais, além de 
produtos com design atraente e exclusivo. Destaca-se nos depoimentos o discurso de que as lojas de 
vestuário são voltadas para atender demandas mercadológicas, com medidas padrão de mercado e 
atendimento ao cliente com foco no fechamento de metas de vendas. Outros fatores motivacionais 
são a característica dos produtos dos ateliês, que em geral possuem medidas que podem ser 
adaptadas às medidas do cliente, e a possibilidade de contribuição do consumidor na elaboração da 
peça. 

B - “Eu procuro o ateliê na esperança de encontrar o que eu quero, e não o que as lojas 
querem que eu use”. 

Em Curitiba não se conhecem muitos serviços exclusivos, em geral os clientes entrevistados 
tiveram dificuldade em mencionar este tipo de experiência em outros ambientes de consumo. A 
percepção sobre a importância da experiência de exclusividade na escolha pelos ateliês emerge dos 
entrevistados quando questionados a respeito do atendimento exclusivo realizado pelo estilista. Os 
consumidores o avaliaram como diferencial positivo, pois neste tipo de atendimento existe maior 
atenção ao cliente.   

A experiência de exclusividade não é um conceito claro para consumidores entrevistados. É
notado que clientes habituais não conseguem ter uma distinção de que estão tendo uma experiência 
de exclusividade no ateliê, pois possuem uma relação de amizade com o estilista, portanto este é um 
momento de descontração. Consumidores mais recentes possuem a percepção sobre a experiência 
de exclusividade e a consideram um fator positivo do ateliê, porém nenhum dos entrevistados 
consegue mensurar o quanto isso é importante para a decisão de comprar no ateliê.  

Y - “Eu não sou uma consumidora, eu sou uma pessoa que adora coisas de bairro. Adoro 
andar a pé e comprar as coisas no bairro. Então, se eu disser pra vocês que eu compro em duas, três 
lojas. Mas eu não vou no A pra comprar, você consegue me entender? Se eu entrar no A e tiver uma 
peça bárbara, eu levo. Eu não saio às compras, essa é a verdade”.

O ambiente de consumo pós-moderno é formatado para provocar no indivíduo diversas 
sensações e sentimento com o objetivo de promover experiências que promovam a ação de 

892 
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consumo. O atendimento realizado pelo estilista contribui na construção da experiência de consumo 
produzindo efeitos e significados para seus clientes. De acordo com os entrevistados as 
particularidades de uma compra no ateliê são a sensação de não estar em uma loja, o conforto, o 
acolhimento e a experiência estética. 

J - “Olha, primeiro assim, acho que o lugar tem que ser, eu não gosto muito de exageros, 
quando eu chego num lugar eu quero me sentir bem a vontade, como se eu estivesse em casa, por 
isso eu acabo indo por esse caminho, porque quando eu vou no A, daí eu sento tomo um café, a 
gente troca uma ideia, porque a gente já é amigo, uma coisa super descontraída, e daí acaba sempre 
surgindo uma coisa nova uma coisa nova”.

H - “Eu acho que é um pouco do ambiente que me chama bastante atenção, que não é um 
ambiente composto de vitrines, e de marketing, não é um lugar que tenta te comprar quando você 
entra assim, que não tenta te deslumbrar, sabe? Eu gosto exatamente desse tom intimista do lugar”.

Os entrevistados destacaram que a atenção recebida, o cuidado, o respeito, o ser valorizado, 
a empatia, a preocupação o e zelo do estilista pelo bem estar do cliente são sensações e sentimentos 
que o ateliê proporciona. Também foi apontado como qualidade a percepção de que eles são o foco 
do atendimento realizado pelo estilista e que este atendimento não é voltado para venda e sim para 
explicar a concepção do produto, processo criativo e também informar sobre as possibilidades de 
uso.  

R - “no ateliê você pode pedir para alterar as coisas. Se eu não gostar eu posso falar “ah não 
gostei disso, você cortou errado” e ele tenta dar uma arrumada... mais mimada, e minhas vontades 
são “mais feitas”, assim.

O intimismo e acolhimento encontrados nos ateliês contribuem para a visão dos 
entrevistados de que o interesse está configurado nas necessidades do cliente e atende ao que ele 
precisa, destacando a percepção positiva sobre confiança, credibilidade e atenção dedicada pelo 
estilista. A valorização dada pelo estilista no atendimento é fator motivacional para os clientes a 
continuarem a realizar suas compras. O serviço personalizado que permeia o atendimento ao cliente 
e também o produto é algo que evidencia a valorização do consumidor.  

Os entrevistados também destacaram que a busca individual pela convivência com todo o 
processo de produção é uma experiência que motiva a procura pelo ateliê. Pelos depoimentos 
observa-se a valorização do contato com o processo produtivo, no caso do atendimento do estilista. 
A fonte criativa proporciona uma experiência agradável e maior conhecimento sobre o produto e 
também o vestuário. 

Em todas as respostas percebeu-se que por mais que o atendimento seja valorizado, os 
clientes ressaltam a importância do produto e suas qualidades (estética, funcional e durabilidade) na 
opção de compra em ateliê.  Ao longo das entrevistas percebeu-se que os clientes valorizam o 
atendimento compreendendo-o como parte integrante do packing do produto.  

k - “Eu acho que os dois. Eu acho que a soma dos dois porque se não fosse um produto que 
me chamasse a atenção o cara poderia me falar muita coisa, eu ia ter, digamos assim, todas as 
experiências que eu tive, todas as sensações, de se sentir cuidado e tal, mas se não fosse um produto 
que realmente fosse um apelo pra mim, ia parar por ai, eu não ia me tornar um consumidor daquilo, 
eu não iria consumir apenas pelas informações e pelo cuidado. Agora como foi um produto que me 
chamou a atenção, que eu curti e teve esse cuidado, virou uma referência.”

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os consumidores das Grifes Autorais curitibanas optaram por consumir neste tipo de 
estabelecimento pela saturação com o modelo de vendas do varejo tradicional. Destacam a 
informação de que os produtos dos estilistas possuem características estéticas e de qualidade que 
condizem com seus padrões de exigência e também apontam como vantagem a possibilidade de 
conhecer melhor o processo de produção.   
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As Grifes Autorais curitibanas proporcionam um ambiente de consumo pós-moderno que pode 
provocar no indivíduo diversas sensações e sentimentos, promovendo experiências de consumo.  

A compreensão de que o atendimento é parte integrante do packing do produto é um valor 
compartilhado entre os consumidores. Percebe-se que o atendimento e a qualidade do produto, seja 
estética, composição ou funcional, são valorizados de forma equivalente. A alteração na qualidade, 
seja do atendimento ou de algum fator do produto, pode prejudicar a relação de confiança 
estabelecida entre consumidor e estilista. 

A realização das entrevistas com consumidores e estilistas possibilitou a compreensão de 
que a experiência de exclusividade é dificilmente relacionada como principal motivação dos 
consumidores. Porém, a procura por este tipo de experiência pôde ser observada na necessidade de 
se obter a atenção exclusiva do designer no processo de compra, sentimento revelado por meio dos 
depoimentos.  

Foi possível também definir que o cuidado com o bom atendimento é um fator de motivação 
na realização do atendimento exclusivo, visto que se conceitua o produto e o trabalho do estilista 
viabilizando a compreensão do vestuário desenvolvido. O atendimento exclusivo, além de ser uma 
forma de atenção ao cliente, é voltado a satisfação das necessidades de informação para 
compreender o produto, suas formas de uso e possibilidades. 

Os clientes destacaram que o intimismo e acolhimento são sensações encontradas nos ateliês 
que contribuem para a impressão de que o interesse está configurado nas suas necessidades, atende 
ao que eles precisam, destacando a percepção positiva sobre confiança, credibilidade e atenção 
dedicada pelo estilista.  

5. CONCLUSÃO

Pretendeu-se com esta pesquisa a busca por uma maior compreensão sobre comportamento 
de consumo ligado às questões de exclusividade e experiência. Ao compreender o consumidor 
contemporâneo, suas motivações e tendências de consumo, possibilitou-se extrair significados sobre 
o processo de consumo e observar no relacionamento entre estilista e consumidor, no mercado de
ateliê em Curitiba, a presença de uma e experiência de exclusividade no consumo.

A realização das entrevistas com consumidores e estilistas viabilizou a compreensão sobre a 
importância da experiência de exclusividade, evidenciada pela procura por este tipo de vivência. Os 
consumidores apontaram a necessidade de se obter a atenção exclusiva do designer no processo de 
compra, sentimento revelado durante os depoimentos. 

No decorrer do processo de elaboração das entrevistas acreditava-se que a experiência de 
exclusividade seria um dos maiores fatores de motivação pela procura dos consumidores pelo ateliê, 
porém esta percepção foi apontada indiretamente por estilistas e consumidores. De acordo com o 
referencial teórico desenvolvido com base nos autores, Bauman (2008), Morace (2012) e 
Lipovetsky (2005, 2009) compreende-se que o surgimento da sociedade pós-moderna acarretou no 
desenvolvimento do comportamento individualista e no imediatismo das satisfações das 
necessidades e prazeres, características que também permeiam a esfera do consumo. Ao se observar 
os comportamentos de hedonismo e fetichismo presentes nos indivíduos, é compreensível que a 
busca por experiências de exclusividade seja altamente relevante na ação de consumo. 

As Grifes de Moda Autoral de Curitiba, possuem em comum o objetivo de transmitir ao 
consumidor ferramentas para a compreensão do trabalho do estilista, tendo como prerrogativa a 
possibilidade cativar através da experiência estética e atendimento além de comunicar ao cliente 
sobre a concepção da marca e seus produtos. Seus consumidores estimam o foco que lhes é 
concedido pelo estilista, valorizando o conforto e acolhimento proporcionado durante a compra. 

O serviço personalizado proporcionado nos ateliês, permeia o atendimento ao cliente e 
também o produto, evidenciando a valorização do consumidor. Entretanto, por mais que o 
atendimento seja valorizado, os clientes destacam a importância do produto e suas qualidades 
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As Grifes Autorais curitibanas proporcionam um ambiente de consumo pós-moderno que pode 
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RESUMO 

O design enquanto área de atuação e formação profissional surge com a revolução industrial. Por ter 
se constituído historicamente em proximidade com as bases do desenvolvimento tecnológico a 
discussão sobre a intervenção da tecnologia e dos softwares nos processos criativos vem sendo 
retomada periodicamente em seu processo evolutivo. Em resposta ao atual status dessa discussão, 
surgem no início do século XXI novas formas de pensar e fazer design que retomam o aspecto 
artesanal e material de seu processo criativo, como é o caso da proposta do handmade design.
Partindo desse cenário, esse artigo busca discutir a relevância de retomar a atenção ao aspecto 
material dos processos criativos do design e como esse aspecto está relacionado a um conjunto de 
valores que orientam a produção tanto na esfera gráfica quanto do produto. Essa discussão é parte 
de um trabalho de conclusão de curso ainda em andamento e como resultado parcial considera que 
para a imaginação dar forma adequada à característica da matéria, proporcionando uma experiência 
estética e emocional significativa para o usuário, é preciso que haja conscientização e interação com 
a matéria que o compõem. Essa experiência traz para o processo criativo inputs dos sentidos que 
transcendem o mero cruzamento de códigos e referências. 

Palavras-chave: design; processo criativo; cultura material; handmade. 

1. INTRODUÇÃO

 A cada nova geração as tecnologias incorporam-se de forma mais intensa e precoce no 
cotidiano das pessoas, conduzindo as relações sociais e profissionais dos indivíduos e impactando 
em seu modo de pensar e fazer. Cardoso (2012, p.20) observa que "À medida que o mundo virtual 
aumenta em abrangência, a realidade parece desmanchar-se no ar. Em uma palavra, o ‘imaterial’
passou a ser o fator decisivo em quase todos os domínios, mormente numa área como o design". 

No âmbito profissional do design o mundo virtual está cada vez mais presente nos modos de 
ver e fazer do designer. Não poderia ser diferente, dado que esta profissão moldou-se após a 
Revolução Industrial e evoluiu junto à tecnologia, softwares e hardwares. Por conta de sua 
construção histórica, o questionamento sobre os impactos da produção industrial acompanha o 
processo de desenvolvimento do design enquanto área de pesquisa e formação, como observa 
Schneider (2010, p.35) este é ''um dilema funcional que atinge os designers até os nossos dias: 
como se comporta o design perante o processo industrial de criação de valor?".  

Em 1860, o Arts and Crafts britânico, e em 1890 por influência deste, o Art Nouveau na 
França, surgiram como oposição à produção industrial em massa que se impunha sobre os modos de 
produção artesanal. Porém, os representantes destes movimentos reformistas do século XIX se 
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comprometeram a solucionar este dilema de uma forma que passou a ser um retrocesso, já que não 
eram viáveis economicamente e restringiam-se a mercados sofisticados. Schneider (2010) cita 
também outros movimentos reformistas que preferiram a solução artístico-artesanal, como a 
Werkbund alemã, a fase inicial da Bauhaus, o Anti-design de 1960, o Studio Alchimia, Memphis e
outros setores do design pós-moderno.  

Na atualidade vivencia-se a era digital e seu ritmo acelerado que impera com intensidade 
sobre os aspectos mais diversos do cotidiano, ditando formas de comunicação, organização e 
relação, dos seres humanos entre si e com o mundo, em suas esferas pessoais e profissionais. Nas 
palavras de Cardoso (2012 p.19): “A explosão do meio digital nos últimos 25 anos tem 
transformado de modo profundo a paisagem econômica, política, social e cultural”. Diante do atual 
quadro de desenvolvimento tecnológico e o predomínio das experiências virtuais na era digital, 
pretende-se neste trabalho resgatar uma questão a ser refletida: Qual relação o designer estabelece 
com a materialidade durante seu processo de criação? E como essa relação influencia na visão que o 
profissional tem das relações de consumo que permeiam seu trabalho?  

Em resposta aos modos de pensar e fazer design em que predomina a padronização e 
automatização dos processos por meio de softwares e template, surgem novas propostas e estilos de 
produção que resgatam a materialidade nos processos criativos e trazem uma nova construção de 
valor para as relações de consumo. No contexto atual, alguns termos são utilizados para definir 
esses estilos de design, como por exemplo: handcraft design, design humano, design manual, 
design tátil e handmade design. Estes estilos utilizam os princípios dos movimentos reformistas 
citados anteriormente como forma de resgatar aspectos do artesanato, das artes plásticas, da cultura 
e da natureza para oferecer uma identidade singular ao projeto, proporcionando experiências ao 
usuário e agregando valores multifacetados ao resultado final. Os trabalhos são realizados sem 
abdicar das representações digitais e podem atingir reproduções industriais.  

Apesar das variadas formas de denominação, observa-se uma constante nestes estilos de 
design, uma relevância conferida à materialidade no processo de criação e que, em um segundo 
momento, é transferida como valor agregado para o consumidor. Dentre os termos citados, optou-se 
por utilizar o handmade design como referência dessa proposta ao longo do texto. Este artigo é 
resultado do levantamento bibliográfico do projeto de conclusão de curso de Tecnologia em Design 
Gráfico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, que ainda encontra-se em curso 
e tem como objetivo final entender como a inserção e consciência da dimensão material na
construção do processo criativo do designer pode atribuir valor ao seu trabalho enquanto um 
produtor de cultura material. 

2. O DESIGN E A CULTURA MATERIAL

A definição de materialidade no dicionário Michaelis é ''qualidade do que é material''. 
Buscando pela palavra material, encontram-se as seguistes definições: ''adj. 1. Que pertence ou se 
refere à matéria. 2. Formado de matéria. 3. Que é constituído de bens tangíveis; concreto, palpável, 
visível''. Pode-se entender então, materialidade como algo físico, Cardoso (2012, p. 152) 
complementa esta definição: ''[..] a construção, estrutura, forma, configuração do objeto". O design 
possui uma relação indissociável com a matéria, segundo Flusser (2007) é um método para dar 
forma à matéria: 

O design, como todas as expressões culturais, mostra que a matéria não aparece (é 
inaparente), a não ser que seja informada, e assim, uma vez informada, começa a se 
manifestar (a tornar-se fenômeno). A matéria no design, como qualquer outro aspecto 
cultural, é o modo como as formas aparecem. (FLUSSER, 2007, p.28).

Ao dar forma à uma matéria, o design está inserindo significados à esta matéria, Cardoso 
(2012) discursa de forma ampla para responder o questionamento: de que maneira as formas 

897



expressam significados? O autor afirma que forma compreende a aparência, a configuração, e a 
estrutura, estes três aspectos estão relacionados e possuem diferenças importantes entre si, no 
entanto estão interligados de tal maneira que tornam-se um conjunto inerente. Cardoso (2012) 
conclui que não é possível estabelecer significados enrijecidos às formas, pois em certo momento o 
indivíduo terá plena liberdade para ressignificar tanto as formas como os artefatos: 

As formas dos artefatos não possuem um significado fixo, mas antes são expressivas de um 
processo de significação - ou seja, a troca entre aquilo que está embutido em sua 
materialidade e aquilo que pode ser depreendido delas por nossa experiência. Por um lado 
as formas concretizam os conceitos por trás de sua criação. [...] Por outro lado, formas e 
artefatos são passíveis de adaptação pelo uso e sujeitos a mudanças de percepção pelo juízo. 
(CARDOSO, 2012, p.31).  

Por artefatos entende-se, através de Cardoso (2012, p.47): ''um objeto feito pela incidência 
da ação humana sobre a matéria-prima''. A forma material de um artefato não é determinada 
somente por suas propriedades físicas, deve-se considerar também a inserção dos atributos da 
cultura, com seus valores semânticos e simbólicos (DOS REIS, 2013). Estes aspectos devem ser 
incorporados no desenvolvimento de um artefato para que este se conecte aos indivíduos de modo 
mais significativo. Desta forma, os designers são responsáveis por originar uma rede de relações 
que ajuda a formar e expressar identidades individuais e coletivas. Segundo Niemeyer (2008, p.51) 
''cada vez mais os produtos desempenham um papel mais expressivo na construção e estilo de vida 
do ser humano contemporâneo''. A este amplo conjunto de artefatos produzidos, atribui-se a 
denominação de cultura material. 

Conforme afirma Cardoso (2012, p. 15) ''o design nasceu com o firme propósito de pôr 
ordem na bagunça do mundo industrial", neste momento os profissionais recém intitulados 
designers, possuíam como meta a reconfiguração do mundo, adequando a estrutura e a aparência 
dos artefatos para que se tornassem atraentes e eficientes. Seu lema era adequar os objetos ao seu 
propósito, expressão mais conhecida como ''a forma segue a função'' (CARDOSO, 2012, p.16). Esta 
maneira de pensar se impunha em detrimento ao conhecimento da matéria como influenciadora da 
forma, o que Dos Reis (2013, p.59) considera uma ''nefasta herança do dogma funcionalista''. 
Produz-se um número elevado de produtos similares, todos com as mesmas características, 
tecnologias, performances, com os mesmos valores, e por valores pode-se entender tanto a
precificação quanto valores emocionais. Um excesso de opções similares que sobrecarregam e 
prejudicam os indivíduos. 

Dos Reis (2013) afirma que ''todos os sentidos humanos, responsáveis pela iniciação de 
todas as espécies de interações, são de naturezas físicas e químicas, portanto materiais" (DOS REIS, 
2013, p.67). Para Norman (2008), existe uma carência dos indivíduos com as questões emocionais, 
acarretadas pela predominância dos mundos virtuais e de criações de alta tecnologia: ''Embora 
software e computadores tenham se tornado indispensáveis à vida quotidiana, a adesão excessiva à 
abstração da tela do computador subtrai o prazer emocional'' (NORMAM, 2008, p.103). O autor 
explica que mundos virtuais são a apresentação de ideias e de conceitos sem substância física, ou 
seja, mundos de cognição, e enfatiza que o caráter físico é indispensável para envolver a emoção, a 
vivência e a experiência do indivíduo com os artefatos.  

Sendo o design fundamental para a concepção de artefatos criativos, inovadores, de caráter 
útil e carregado de significações, para Niemeyer (2008, p.52) tanto o design de objetos, quanto o 
design de sistemas comunicação possuem o novo papel de reintroduzir valores humanos e de 
sensibilidade no mundo material. Em seu artigo sobre Design Atitudinal, Niemeyer parte do 
princípio de que ''o design trata da materialização de significados e de emoções'' (NIEMEYER, 
2008, p.49). Após fazer um retrospecto na trajetória do design, Niemeyer conclui que:    
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expressam significados? O autor afirma que forma compreende a aparência, a configuração, e a 
estrutura, estes três aspectos estão relacionados e possuem diferenças importantes entre si, no 
entanto estão interligados de tal maneira que tornam-se um conjunto inerente. Cardoso (2012) 
conclui que não é possível estabelecer significados enrijecidos às formas, pois em certo momento o 
indivíduo terá plena liberdade para ressignificar tanto as formas como os artefatos: 

As formas dos artefatos não possuem um significado fixo, mas antes são expressivas de um 
processo de significação - ou seja, a troca entre aquilo que está embutido em sua 
materialidade e aquilo que pode ser depreendido delas por nossa experiência. Por um lado 
as formas concretizam os conceitos por trás de sua criação. [...] Por outro lado, formas e 
artefatos são passíveis de adaptação pelo uso e sujeitos a mudanças de percepção pelo juízo. 
(CARDOSO, 2012, p.31).  

Por artefatos entende-se, através de Cardoso (2012, p.47): ''um objeto feito pela incidência 
da ação humana sobre a matéria-prima''. A forma material de um artefato não é determinada 
somente por suas propriedades físicas, deve-se considerar também a inserção dos atributos da 
cultura, com seus valores semânticos e simbólicos (DOS REIS, 2013). Estes aspectos devem ser 
incorporados no desenvolvimento de um artefato para que este se conecte aos indivíduos de modo 
mais significativo. Desta forma, os designers são responsáveis por originar uma rede de relações 
que ajuda a formar e expressar identidades individuais e coletivas. Segundo Niemeyer (2008, p.51) 
''cada vez mais os produtos desempenham um papel mais expressivo na construção e estilo de vida 
do ser humano contemporâneo''. A este amplo conjunto de artefatos produzidos, atribui-se a 
denominação de cultura material. 

Conforme afirma Cardoso (2012, p. 15) ''o design nasceu com o firme propósito de pôr 
ordem na bagunça do mundo industrial", neste momento os profissionais recém intitulados 
designers, possuíam como meta a reconfiguração do mundo, adequando a estrutura e a aparência 
dos artefatos para que se tornassem atraentes e eficientes. Seu lema era adequar os objetos ao seu 
propósito, expressão mais conhecida como ''a forma segue a função'' (CARDOSO, 2012, p.16). Esta 
maneira de pensar se impunha em detrimento ao conhecimento da matéria como influenciadora da 
forma, o que Dos Reis (2013, p.59) considera uma ''nefasta herança do dogma funcionalista''. 
Produz-se um número elevado de produtos similares, todos com as mesmas características, 
tecnologias, performances, com os mesmos valores, e por valores pode-se entender tanto a
precificação quanto valores emocionais. Um excesso de opções similares que sobrecarregam e 
prejudicam os indivíduos. 

Dos Reis (2013) afirma que ''todos os sentidos humanos, responsáveis pela iniciação de 
todas as espécies de interações, são de naturezas físicas e químicas, portanto materiais" (DOS REIS, 
2013, p.67). Para Norman (2008), existe uma carência dos indivíduos com as questões emocionais, 
acarretadas pela predominância dos mundos virtuais e de criações de alta tecnologia: ''Embora 
software e computadores tenham se tornado indispensáveis à vida quotidiana, a adesão excessiva à 
abstração da tela do computador subtrai o prazer emocional'' (NORMAM, 2008, p.103). O autor 
explica que mundos virtuais são a apresentação de ideias e de conceitos sem substância física, ou 
seja, mundos de cognição, e enfatiza que o caráter físico é indispensável para envolver a emoção, a 
vivência e a experiência do indivíduo com os artefatos.  

Sendo o design fundamental para a concepção de artefatos criativos, inovadores, de caráter 
útil e carregado de significações, para Niemeyer (2008, p.52) tanto o design de objetos, quanto o 
design de sistemas comunicação possuem o novo papel de reintroduzir valores humanos e de 
sensibilidade no mundo material. Em seu artigo sobre Design Atitudinal, Niemeyer parte do 
princípio de que ''o design trata da materialização de significados e de emoções'' (NIEMEYER, 
2008, p.49). Após fazer um retrospecto na trajetória do design, Niemeyer conclui que:    

expressam significados? O autor afirma que forma compreende a aparência, a configuração, e a 
estrutura, estes três aspectos estão relacionados e possuem diferenças importantes entre si, no 
entanto estão interligados de tal maneira que tornam-se um conjunto inerente. Cardoso (2012) 
conclui que não é possível estabelecer significados enrijecidos às formas, pois em certo momento o 
indivíduo terá plena liberdade para ressignificar tanto as formas como os artefatos: 

As formas dos artefatos não possuem um significado fixo, mas antes são expressivas de um 
processo de significação - ou seja, a troca entre aquilo que está embutido em sua 
materialidade e aquilo que pode ser depreendido delas por nossa experiência. Por um lado 
as formas concretizam os conceitos por trás de sua criação. [...] Por outro lado, formas e 
artefatos são passíveis de adaptação pelo uso e sujeitos a mudanças de percepção pelo juízo. 
(CARDOSO, 2012, p.31).  

Por artefatos entende-se, através de Cardoso (2012, p.47): ''um objeto feito pela incidência 
da ação humana sobre a matéria-prima''. A forma material de um artefato não é determinada 
somente por suas propriedades físicas, deve-se considerar também a inserção dos atributos da 
cultura, com seus valores semânticos e simbólicos (DOS REIS, 2013). Estes aspectos devem ser 
incorporados no desenvolvimento de um artefato para que este se conecte aos indivíduos de modo 
mais significativo. Desta forma, os designers são responsáveis por originar uma rede de relações 
que ajuda a formar e expressar identidades individuais e coletivas. Segundo Niemeyer (2008, p.51) 
''cada vez mais os produtos desempenham um papel mais expressivo na construção e estilo de vida 
do ser humano contemporâneo''. A este amplo conjunto de artefatos produzidos, atribui-se a 
denominação de cultura material. 

Conforme afirma Cardoso (2012, p. 15) ''o design nasceu com o firme propósito de pôr 
ordem na bagunça do mundo industrial", neste momento os profissionais recém intitulados 
designers, possuíam como meta a reconfiguração do mundo, adequando a estrutura e a aparência 
dos artefatos para que se tornassem atraentes e eficientes. Seu lema era adequar os objetos ao seu 
propósito, expressão mais conhecida como ''a forma segue a função'' (CARDOSO, 2012, p.16). Esta 
maneira de pensar se impunha em detrimento ao conhecimento da matéria como influenciadora da 
forma, o que Dos Reis (2013, p.59) considera uma ''nefasta herança do dogma funcionalista''. 
Produz-se um número elevado de produtos similares, todos com as mesmas características, 
tecnologias, performances, com os mesmos valores, e por valores pode-se entender tanto a
precificação quanto valores emocionais. Um excesso de opções similares que sobrecarregam e 
prejudicam os indivíduos. 

Dos Reis (2013) afirma que ''todos os sentidos humanos, responsáveis pela iniciação de 
todas as espécies de interações, são de naturezas físicas e químicas, portanto materiais" (DOS REIS, 
2013, p.67). Para Norman (2008), existe uma carência dos indivíduos com as questões emocionais, 
acarretadas pela predominância dos mundos virtuais e de criações de alta tecnologia: ''Embora 
software e computadores tenham se tornado indispensáveis à vida quotidiana, a adesão excessiva à 
abstração da tela do computador subtrai o prazer emocional'' (NORMAM, 2008, p.103). O autor 
explica que mundos virtuais são a apresentação de ideias e de conceitos sem substância física, ou 
seja, mundos de cognição, e enfatiza que o caráter físico é indispensável para envolver a emoção, a 
vivência e a experiência do indivíduo com os artefatos.  

Sendo o design fundamental para a concepção de artefatos criativos, inovadores, de caráter 
útil e carregado de significações, para Niemeyer (2008, p.52) tanto o design de objetos, quanto o 
design de sistemas comunicação possuem o novo papel de reintroduzir valores humanos e de 
sensibilidade no mundo material. Em seu artigo sobre Design Atitudinal, Niemeyer parte do 
princípio de que ''o design trata da materialização de significados e de emoções'' (NIEMEYER, 
2008, p.49). Após fazer um retrospecto na trajetória do design, Niemeyer conclui que:    

Uma das questões centrais da modernidade é a ênfase na particularidade do indivíduo - nas 
suas emoções, na experimentação direta e pessoal, na expressão de afetividades -,
fenômeno visto como uma tendência descrita por teóricos da modernidade tardia [...] 
(NIEMEYER, 2008, p. 51). 

Niemeyer (2008) nos fala acerca do design atitudinal como uma abordagem projetual que 
surge inserida da concepção de modernidade, para o qual ''há que se desenvolver e aplicar uma 
metodologia que atenda aos requisitos que tratem da emoção, da significação dos objetos e sistemas 
de informação''. O design atitudinal é resultado de estudos da interação humana com produtos, para 
compreender a relação dos aspectos físicos dos produtos e seus efeitos afetivos. A autora explica 
que a essência do design atitudinal é a interação da eficiência com a significação, trata-se de uma 
nova mentalidade, em que os valores humanos são enfatizados e o valor emocional é tomado como 
um ponto de partida no projeto do produto (NIEMEYER, 2008). 

Em seus estudos sobre emoção, Norman (2008) constatou que há três níveis diferentes de 
estruturas no cérebro dos quais irão resultar os atributos humanos e que cada nível exige um estilo 
diferente de design. O nível visceral diz respeito à aparência, é o design visceral que irá causar as 
reações iniciais, as primeiras impressões. O nível comportamental engloba os processos do cérebro 
que determinam o comportamento, este nível pertence ao design comportamental que é focado no 
ser humano e na compreensão de suas verdadeiras necessidades ao utilizar um artefato, por conta 
disso, a sensação física que o artefato irá causar tem grande importância no desenvolvimento do 
projeto.  O nível reflexivo contém a parte contemplativa do cérebro e tem relação com a 
autoimagem, a satisfação pessoal e as lembranças, o design reflexivo segundo o autor, é muito 
amplo e está relacionado à mensagem, à cultura, ao significado do produto, enfim, à experiência de 
longo prazo (NORMAN, 2008). 

A relação entre os apontamentos de Norman e Niemeyer, concentra-se no fato de que ambos 
compreendem que o papel do design na atualidade complexa deve abranger valores que ultrapassam 
o projeto e que o projeto em si deve incluir o seu destinatário. Ao designer, como um gerador de
ideias e artefatos, não basta lidar somente com conhecimentos técnico e repertório semântico ou
metodológico, surge o desafio de projetar artefatos com um valor intangível agregado. Muito mais
do que forma e função, os artefatos, nas concepções do Design Emocional e Atitudinal, abrangem
formas sociais e funções simbólicas e devem ser projetados com o intuito de proporcionar
experiências prazerosas e desencadear sentimentos positivos.

Os artefatos possuem habilidade de evocar diferentes tipos de emoções, únicas e particulares 
para cada indivíduo. Norman (2012) explica que ''nós nos tornamos apegados às coisas se elas têm 
uma associação pessoal significante, se trazem à mente momentos agradáveis e confortantes'' 
(NORMAN, 2008, p.68). Ou seja, estabelece-se um relacionamento com o artefato, não pelas suas 
características físicas, mas sim com o que está representado naquele artefato, na relação com ele, 
nos sentimentos que ele desperta no indivíduo. O que Russo e Herkket (2008) chamam de memórias 
afetivas: 

Pessoas amam usar produtos que contêm memória afetiva e que atuam como um "lembrete" 
dessas memórias. [...] Objetos que contêm e suprem a lembrança de memória afetiva, têm o 
poder de "prender" e "soltar" as memórias que as pessoas neles investem: memórias de uma 
época, de uma pessoa querida, ou de um momento importante. (RUSSO e HERKKET, 
2008, p. 39). 

Nas palavras de Cardoso (2012, p. 92) ''os bons designers fazem uso estratégico da memória 
para refinar seus projetos, incutindo-lhes camadas adicionais de significado''. As emoções estão 
relacionadas à memória e direcionam o modo como os indivíduos enxergam o mundo material e 
suas relações com os artefatos.  

Por meio da visão de Flusser (2007), Cardoso (2012), Ono (2014), Dos Reis (2013), 
Niemeyer (2008) e Normam (2008) é possível perceber de que maneira os artefatos compõe a 
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cultura material e a relação do designer com a idealização destes artefatos bem como a inserção dos 
mesmos na cultura. Pretende-se a seguir, construir uma ideia de como estes artefatos são criados 
dentro do processo criativo no mundo do design, portanto faz-se necessário desenvolver os 
conceitos acerca da criatividade. 

3. O PROCESSO CRIATIVO

O design, além de ser uma área de pensamento sistêmico, também é uma área de criação, ao 
ter que lidar constantemente com a solução de problemas está diretamente ligado à criatividade. Os 
estudos em relação a definição de criatividade são relativamente recentes, como narra Alencar 
(1986), foi durante o início do século passado, após a fundação do laboratório de Wudnt na 
Alemanha (marco do início da Psicologia como ciência), que prevaleceu o entusiasmo pelo estudo 
acerca das questões referentes a sensação, percepção e motivação. Durante esta época o conceito de 
inteligência era julgado por muitos profissionais como suficiente para explicar todos os aspectos do 
funcionamento mental. Uma das ideias era a de que a inteligência se aplicava a qualquer indivíduo, 
e a criatividade era um privilégio de poucos: “Para muitos, a criatividade implicava apenas um 
lampejo de inspirações, que ocorria em determinados indivíduos sem razão explicável” 
(ALENCAR, 1986, p. 13).

A verdade é que não havia disponível nenhum instrumento que poderia medir o conceito de 
criatividade e o processo criativo era visto como incompreensível a um exame e impossível de ser 
avaliado. Somente a partir dos anos 50 é que houve o interesse por criatividade e numerosas 
questões passaram a ser investigadas tal como, propriedades motivacionais, cognitivas e de 
personalidades; condições sociais e culturais; vínculos entre a criatividade ao longo da vida do 
indivíduo; associação entre criatividade e inteligência; tal como os bloqueios em seu progresso. 
(ALENCAR, 1986). 

Criatividade refere-se à inventividade que o indivíduo possui ou estimula para conduzir 
problemas a soluções originais e eficientes. Ou seja, é a habilidade do indivíduo de resolver 
problemas a partir do seu conhecimento técnico, cultural e social, combinando suas vivências a 
estes conhecimentos. Ostrower (2001, p. 9) afirma "criar é, basicamente, formar", um formar que 
surge das conexões realizadas pelo indivíduo, no ambiente, nas coisas e a partir de seu 
conhecimento próprio:  

[...] o homem é um ser formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre 
múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os 
configura em sua experiência do viver e lhe dá um significado. Nas perguntas que o homem 
faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao imaginar, ao sonhar, sempre o homem 
relaciona e forma. (OSTROWER, 2001, p. 9). 

Para Ostrower (2001) toda criação humana revela certos critérios construídos pelo 
indivíduo. Mais do que um ato premeditado, existe uma mobilização interior, não necessariamente 
consciente, que é determinante antes mesmo de haver um problema ou situação para qual a ação é 
realizada. Para a autora o comportamento criativo do homem está baseado no modo consciente-
sensível-cultural. Ser sensível, no sentindo do estado de excitabilidade sensorial, como um vasto 
campo das percepções que observa as pessoas e as casas, nota a claridade do dia, o calor, reflexos, 
cores, sons cheiros, recorda-se de compromissos a cumprir, gostando ou detestando o exato instante 
e ainda associando-os a outros, vinculados em sua maior parte ao inconsciente. 

Ser cultural, segundo Ostrower (2001) significa que o agir, está fundamentado e incluso em 
uma cultura. A autora utiliza como exemplo as primeiras ferramentas dos homens do período da 
pedra lascada e explana que, dificilmente o indivíduo teria criado suas primeiras ferramentas de 
caça em um momento de perigo, ou até mesmo em um momento de descanso. Supõe-se que mesmo 
antes de lascarem as pedras, estes indivíduos utilizaram pedras apanhadas do chão como objetos 
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cultura material e a relação do designer com a idealização destes artefatos bem como a inserção dos 
mesmos na cultura. Pretende-se a seguir, construir uma ideia de como estes artefatos são criados 
dentro do processo criativo no mundo do design, portanto faz-se necessário desenvolver os 
conceitos acerca da criatividade. 

3. O PROCESSO CRIATIVO

O design, além de ser uma área de pensamento sistêmico, também é uma área de criação, ao 
ter que lidar constantemente com a solução de problemas está diretamente ligado à criatividade. Os 
estudos em relação a definição de criatividade são relativamente recentes, como narra Alencar 
(1986), foi durante o início do século passado, após a fundação do laboratório de Wudnt na 
Alemanha (marco do início da Psicologia como ciência), que prevaleceu o entusiasmo pelo estudo 
acerca das questões referentes a sensação, percepção e motivação. Durante esta época o conceito de 
inteligência era julgado por muitos profissionais como suficiente para explicar todos os aspectos do 
funcionamento mental. Uma das ideias era a de que a inteligência se aplicava a qualquer indivíduo, 
e a criatividade era um privilégio de poucos: “Para muitos, a criatividade implicava apenas um 
lampejo de inspirações, que ocorria em determinados indivíduos sem razão explicável” 
(ALENCAR, 1986, p. 13).

A verdade é que não havia disponível nenhum instrumento que poderia medir o conceito de 
criatividade e o processo criativo era visto como incompreensível a um exame e impossível de ser 
avaliado. Somente a partir dos anos 50 é que houve o interesse por criatividade e numerosas 
questões passaram a ser investigadas tal como, propriedades motivacionais, cognitivas e de 
personalidades; condições sociais e culturais; vínculos entre a criatividade ao longo da vida do 
indivíduo; associação entre criatividade e inteligência; tal como os bloqueios em seu progresso. 
(ALENCAR, 1986). 

Criatividade refere-se à inventividade que o indivíduo possui ou estimula para conduzir 
problemas a soluções originais e eficientes. Ou seja, é a habilidade do indivíduo de resolver 
problemas a partir do seu conhecimento técnico, cultural e social, combinando suas vivências a 
estes conhecimentos. Ostrower (2001, p. 9) afirma "criar é, basicamente, formar", um formar que 
surge das conexões realizadas pelo indivíduo, no ambiente, nas coisas e a partir de seu 
conhecimento próprio:  

[...] o homem é um ser formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre 
múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os 
configura em sua experiência do viver e lhe dá um significado. Nas perguntas que o homem 
faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao imaginar, ao sonhar, sempre o homem 
relaciona e forma. (OSTROWER, 2001, p. 9). 

Para Ostrower (2001) toda criação humana revela certos critérios construídos pelo 
indivíduo. Mais do que um ato premeditado, existe uma mobilização interior, não necessariamente 
consciente, que é determinante antes mesmo de haver um problema ou situação para qual a ação é 
realizada. Para a autora o comportamento criativo do homem está baseado no modo consciente-
sensível-cultural. Ser sensível, no sentindo do estado de excitabilidade sensorial, como um vasto 
campo das percepções que observa as pessoas e as casas, nota a claridade do dia, o calor, reflexos, 
cores, sons cheiros, recorda-se de compromissos a cumprir, gostando ou detestando o exato instante 
e ainda associando-os a outros, vinculados em sua maior parte ao inconsciente. 

Ser cultural, segundo Ostrower (2001) significa que o agir, está fundamentado e incluso em 
uma cultura. A autora utiliza como exemplo as primeiras ferramentas dos homens do período da 
pedra lascada e explana que, dificilmente o indivíduo teria criado suas primeiras ferramentas de 
caça em um momento de perigo, ou até mesmo em um momento de descanso. Supõe-se que mesmo 
antes de lascarem as pedras, estes indivíduos utilizaram pedras apanhadas do chão como objetos 
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machados e lanças para caça. 

Para Ostrower (2001) ser consciente diz respeito ao homem consciente de sua existência 
individual e social, o modo de pensar e vivenciar os fenômenos, os possíveis sucessos e eventuais 
fracassos, são características moldadas de acordo com as ideias e hábitos específicos do contexto 
social em que o indivíduo se desenvolve. Sendo assim, a integração do consciente, do sensível e do 
cultural são bases para o comportamento criativo do homem. A autora expõe ainda que, a 
criatividade é parte da natureza do homem e se estabelece no contexto cultural (OSTROWER, 
2001). Não existe no mundo, um ser humano, com o desenvolvimento biológico independente da 
cultura. Sua atuação se desenvolve pelos modelos culturais, históricos, do grupo em que ele nasce e 
cresce. Csikszentmihalyi e Simonton (1996, 1994 apud ALENCAR e FLEITH 2003), em estudos 
acerca da criatividade revelam que as condições ambientais onde o indivíduo se desenvolve e 
desempenha um papel são indispensáveis e necessárias, e podem favorecer ou inibir a produção 
criativa. 

Ainda segundo Ostrower (2001), há áreas do consciente que devem ser considerados em 
relação ao fazer do indivíduo e coloca a memória, associação e imaginação como territórios 
importantíssimos para conceber e desenvolver o criar. O homem relaciona o ontem ao amanhã, 
retendo e guardando em um extenso conjunto de possibilidades uma memória de vida, não 
necessariamente relacionada à memória factual. São associadas passagens, fatos entre si, que 
integram a natureza do domínio imaginativo. Em um conceito mais funcional a memória está 
relacionada ao armazenamento de dados e a associação estabelece e determina as relações para o 
laboratório de possibilidades que é a imaginação. Assim, diante de qualquer que seja os fatos, a 
memória poderia reativar um assunto guardado com novas interligações e relações em aberto, que 
originam o mundo de experiências de um pensar e de um agir: 

[...] o homem se torna apto a reformular as intenções do seu fazer e adotar certos critérios 
para futuros comportamentos. Recolhe de experiências anteriores a lembrança de resultados 
obtidos, que o orientará em possíveis ações solicitadas no dia-a-dia da vida. [...] O que dá 
amplitude à imaginação é essa nossa capacidade de perfazer uma série de atuações, associar 
objetos e eventos. (OSTROWER, 2001, p. 18-20). 

Para Ostrower (2001) a cultura influencia o indivíduo em relação a visão de vida de cada 
ser, ou seja, orienta interesses, necessidades, indicando formas de atuação social, princípios e 
finalidades. Segundo Von Oech (1988), os sistemas avaliativos, principalmente nas escolas 
desenvolve o conceito de que acertar é bom e errar é ruim ao relacionar as quantidades de acertos e 
erros com sucesso e fracasso, estimulando nos indivíduas uma atitude conservadora, que não 
assume riscos. O autor que afirma que o meio não exige uma postura criativa dos indivíduos, já que, 
para se conservar uma certa ordem é preciso que seja preservada uma rotina no desenvolvimento de 
atividades em geral. Desta forma, mantém-se uma conduta de praticidade e de conservação das 
normas que, com certeza, é necessária no cotidiano, mas que prejudica o pensamento criativo 
justamente por ser algo tão intrínseco no modo de viver e conduzir os pensamentos.  

Portanto, de acordo com os conceitos apresentados, todo o ser humano é criativo por 
natureza e seu desenvolvimento criativo depende amplamente de sua interação com o ambiente, 
com a cultura e com o objeto, pode-se dizer que o processo criativo então, está rigorosamente 
associado à memória, ao conhecimento e ao espaço social e cultural.  

4. A MATERIALIDADE NOS PROCESSOS CRIATIVOS DO DESIGNER
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Segundo Ostrower (2001), há um fenômeno de ordem mais específico do que o processo 
criativo onde, o ser humano concebe o seu potencial criador por meio do fazer. Ela explica que o 
potencial criador é o processo de ordenação e configuração, para cada possibilidade configurada e 
delimitada, surge uma infinidade de possibilidades. Neste sentido, é um processo contínuo, que se 
renova a cada decisão configurada e apresenta um processo de transformação. É no fazer que o ser 
humano encontra sua humanidade e gera "possíveis soluções criativas" (OSTROWER, 2001, p. 31). 
Para a autora o potencial criador irá se realizar através do fazer concreto, pois só assim será possível 
compreender as possibilidades e impossibilidades da matéria.  

Somente quando o ser humano atesta e assimila as características da matéria é que poderá 
criar. Ostrower (2001) define esta etapa como pensar específico, onde a imaginação dá forma 
adequada à característica da matéria. Para a autora o pensar só se tornará imaginativo através da 
conscientização da matéria que o compõem. A autora ainda explica que o pensar específico sobre o 
fazer concreto vai além da simples execução de uma tarefa, ela disserta sobre formas significativas, 
trata-se de mostrar as possibilidades expressivas através do material configurado, o conteúdo se 
torna ato de comunicação. Ou seja, a materialidade não é um fato somente físico, mesmo quando 
sua matéria o é, passa a existir em um plano simbólico, sujeito de comunicação, onde "por meio 
dessas ordenações o homem se comunica" (OSTROWER, 2001, p. 33).  

Fundamentalmente a imaginação equipara-se a uma interpretação das formas de uma 
matéria ordenada nos transportando no âmbito de uma linguagem: “Transformando-se e adquirindo 
forma nova, a matéria adquire unicidades e é reafirmada em sua essência. Ela se torna matéria 
configurada, matéria-e-forma, e nessa síntese entre o geral e o único é impregnado de 
significações” (OSTROWER, 2001, p.51).  Na visão da autora, para poder ser criativa, a 
imaginação necessita identificar-se com a materialidade, ou seja, desenvolver afinidades de 
empatia, a capacidade de se relacionar com a materialidade a partir dos valores de vida que darão a 
medida do pensar e do fazer: 

Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominando-a, também o homem vem a 
se ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se conhecer um pouco melhor e ampliar 
sua consciência nesse processo dinâmico em que recria suas potencialidades essenciais. 
(OSTROWER, 2001, p. 53) 

Nessa mesma perspectiva Von Oech (1994) afirma que o ser criador é um produto de seu 
próprio processo criativo. Isto é, quanto mais o indivíduo se estimula criativamente mais ele se 
constrói como ser criativo. Entretanto, Ostrower (2001) alerta que em seu cotidiano o indivíduo é 
constantemente convidado a alienar-se de si diante do apelo dos valores superficiais que permeiam 
a cultura do mainstream e das diversas funções que o indivíduo deve exercer cumprindo às 
múltiplas tarefas que dele são exigidas. Na maior parte dos casos, tendendo a reprimir, manipular, 
massificar e enrijecer sua consciência e sua capacidade de criar: 

É bem verdade que, no nível da tecnologia moderna e das complexidades de nossa 
sociedade, exige-se dos indivíduos uma especialização extraordinária. [...] De um modo 
geral restringe-se, praticamente em todos os setores de trabalho, a processos de 
adestramento técnico, ignorando no indivíduo a sensibilidade e a inteligência espontânea do 
seu fazer. Isso, absolutamente, não corresponde ao ser criativo. (OSTROWER, 2001, p. 
38). 

Não se pode confundir o fazer mecânico e unilateral com pensamento criativo e imaginativo, 
que se baseiam na experiência de vida e nos processos de identificação da matéria, mesmo obrigado 
pelo meio social e profissional que nos cerca. Conter o fazer a uma rotina mecânica sem 
criatividade, seguramente, reduz a humanidade do ser humano a um campo de informações não 
relacionáveis e desvinculadas (OSTROWER, 2001).  
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Na visão de Moraes (2008) o processo de ensino do design de diversas escolas em países em 
desenvolvimento, como as brasileiras e latino-americanas, frequentemente utilizavam, como prática 
comum, a inserção trabalhos que, com características rigorosamente funcionalistas, prejudicavam 
outras qualidades importantes, como valores reflexivos e culturais, impossibilitando e limitando a 
abrangência e diversificação da atividade: 

Tal prática, apesar de nitidamente bem-intencionada, acabava por não corresponder à 
realidade, contradizendo-a muitas vezes. [...] Diante desse quadro, percebemos que os 
estudantes eram capazes, no final de sua formação escolar, de projetar um produto, ou seja, 
eram capazes de cumprir todas as etapas descritas nos métodos de projetação existentes no 
programa de ensino escolar e de seguir as metodologias projetuais determinadas pelos seus 
professores. (MORAES, 2008, p.154-155).

Segundo o autor os fatores ergonômicos, técnicos e de fácil identificação não são os 
aspectos mais importantes, mas sim a "síntese da cultura projetual, por meio dos valores reflexivos, 
culturais, críticos e analíticos" (MORAES, 2008, p. 155). Portanto, é preciso um olhar cuidadoso 
para os valores que conduzem o trabalho do design, pois são estes valores que irão orientar seu 
processo criativo. O design é uma área capaz de projetar materialização e construção de ideias, 
sempre associado à inovação, possui a finalidade de configurar formas, estabelecer espaços e 
determinar relações por meio de objetos.  

Para muitos profissionais iniciantes a prática da atividade gera certo desconforto, mas é com 
a constante atuação dentro do mercado e o incessante contato com os mais variados projetos é que 
se formará o alicerce para os conhecimentos necessários ao exercício do design, como explica 
Moraes (2008).  O autor não acredita na existência de um verdadeiro e único caminho como diretriz 
para a educação do design ou em um método determinado para a execução da mesma. Mas, parte do 
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Artesania é um termo utilizado por Cardoso (2012), um ''neologismo inventado pelo 
ceramista Gilberto Paim na tentativa de traduzir a palavra inglesa craftsmanship'' (CARDOSO, 
2012 p. 246 - 247).  Este valor diz respeito à atenção que se dá aos detalhes na execução e 
acabamento do projeto, um sentimento de orgulho e prazer na realização do trabalho. Essas 
qualidades estão associadas de modo mais profundo com a antiga busca por "adequação ao 
propósito", e o princípio de se utilizar menos aparência e forma e mais elegância de soluções. 
Compartilhando o mesmo ponto de vista de Cardoso (2008), Mills (2009) acredita no artesanato 
como um valor fundamental para o designer. Segundo o autor, do artesanato enquanto um ideal e 
uma prática é possível extrair o essencial para o designer, tanto para sua representação como 
indivíduo quanto para sua significação no meio social, político e econômico. Para Mills (2009):  

Como ideal, o artesanato representa a natureza criativa do trabalho, e o lugar central desse 
trabalho no desenvolvimento humano como um todo. Como prática, o artesanato representa 
o papel clássico do artesão independente que faz seu trabalho em estreita interação com o
público, que por sua vez participa dele. (MILLS, 2009, p. 76).

Erudição, segundo Cardoso (2012) é um valor determinante e que diferencia o profissional 
do senso comum, e trata-se de um aprofundamento na temática do trabalho que está sendo realizado 
para poder realiza-lo com propriedade. Segundo o autor, ''por erudição e cultura, entende-se um 
amplo conhecimento geral e algum aprofundamento maior em áreas específicas, ambos dos quais 
devem ser movidos por curiosidade intelectual genuína.'' (CARDOSO, 2012, p. 252). Podemos 
resgatar aqui, uma das questões do design atitudinal, onde segundo Niemeyer (2008), o designer é 
responsável por agregar em sua pesquisa e seu trabalho as contribuições de outras áreas que 
dialogam com questões relevantes ao design. Como por exemplo: 

A partir das categorias da semiótica, métodos e técnicas de outras disciplinas, tais como a 
psicologia e a pesquisa de mercado, são adaptados para formar um acervo de recursos para 
o desenvolvimento de atividades de design e de pesquisa. O projeto se faz a partir de
levantamentos feitos com o destinatário, evolui com a experimentação de modelos e é
validado sempre com a sua participação. (NIEMEYER, 2008, p. 57).

Cardoso (2012, p.234) afirma que o design é ''um campo de possibilidades imensas no 
mundo complexo em que vivemos'' e que está predisposto à uma maior ampliação conforme a 
complexidade e as interligações deste sistema aumentam. Desta forma, o design é para o autor um 
campo essencialmente híbrido', que se relaciona com diversas áreas, seja no seu sentido projetual de 
'conformação da materialidade com artes plásticas, arquitetura e engenharia, ou no seu sentido 
informacional e de 'valorização das experiências' com publicidade, marketing e moda (CARDOSO, 
2012). Compartilhando da visão de Cardoso (2012), Moraes (2008) observa que o perfil do designer 
é constituído de diversos aspectos e de diferentes características a que sempre se é somada novas 
informações decorrentes de sua atividade. E por estar aberta a tantas referências e influências 
decorrentes de áreas diversas, o design se torna um campo fértil. Cada vez mais é preciso pensar o 
design em consonância com diversas áreas correlatas. 

No quadro de valores relacionados por Cardoso (2012) destaca-se a forma como a 
tecnologia é exposta. Ao invés de ser apresentada como condutora dos processos, o autor a insere 
em segundo plano, como parte de um quadro complexo de desenvolvimento dos projetos de design 
que abarcam a dimensão: técnica, artística, mercadológica e política. Essa visão evita que os 
profissionais se iludam com a visão ideológica de um progresso tecnológico que não inclui em sua 
base a reflexão, como observa Flusser (2007, p.197), muitas vezes "o progresso científico e técnico 
é tão atrativo que qualquer ato criativo ou design concebido com responsabilidade é visto 
praticamente como retrocesso". Nessa perspectiva como postula Moraes (2008) o computador e os 
programas são apenas ferramentas, que sucederam do lápis, borracha e régua, para serem 
manuseadas pelos designers nas atividades projetuais e por isso estão longe de "ser uma legitimação 
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para a prática do design". (MORAES, 2008, p. 142). Como observa Cardoso (2008), os melhores 
trabalhos inovadores são aqueles que se utilizam de linguagens de ordem visual ou plástica em 
contraposição a metodologia projetual em bases supostamente científicas.  

5. CONCLUSÃO

A relação que o designer pode estabelecer com a materialidade durante seu processo de 
criação transcende seu aspecto cognitivo de entendimento das funcionalidades e usos dos materiais 
de produção. Como explica Ostrower (2001), na interação com a materialidade a imaginação ativa 
sua dimensão corpórea, o que acarreta em uma consciência de si mesmo durante o processo 
criativo. O resultado dessa experiência é a presentificação do profissional no desenvolvimento dos 
seus projetos, o que permite que ele se coloque como parte ativa, responsável e consciente no 
processo de comunicação com o usuário.  

A busca por um processo criativo ancorado na materialidade permite que o profissional 
aproprie-se de valores que transcendem a manutenção da circulação de produtos nos mercados de 
consumo. Esses valores são apontados por Cardoso (2012) como: pensamento sistêmico, 
inventividade de ideias, artesania e erudição. Essa postura contribui para que o designer persiga um 
resultado realmente significativo em seu processo criativo tanto em termos práticos, quanto 
emocionais, diminuindo os residuais do processo de consumo que vem consequentemente 
empobrecendo a cultura material.  
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PROPOSTA DE ANÁLISE DE IMAGENS PARA RÓTULOS1

Autor Alan Ricardo Witikoski2

RESUMO

A iniciativa desse artigo é oriunda de uma carência observada durante as avaliações de trabalhos de 
conclusão de curso nos curso de Design da UTFPR e artigos submetidos a periódicos que procuram 
analisar as imagens. Portanto, aqui é apresentada uma estratégia possível para análise de imagens, 
de modo detalhado, de uma peça gráfica de consumo, um rótulo de Cachaça. Duas referências 
permeiam a construção desse método: o livro Introdução à análise de imagem de Martine Joly 
(2010), e o artigo Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas 
cariocas, na primeira metade do século XX, de Ana Maria Mauad (2005). Nessa análise buscou-se 
localizar nos elementos visuais presentes em um produto de consumo rápido indicações de como as 
construções de conceitos de tecnologia são construídas socialmente e circulam entre imagens de 
nosso cotidiano.

Palavras-chave: Análise; imagem; Rótulo; Cachaça. 

1. INTRODUÇÃO

Mauad (2005) ressalta a importância do entendimento dos processos de produção de sentido 
na sociedade, como: a tecnologia, tanto em seu sentido em o que representar como qual é o 
processo utilizado; o circuito social de produção das imagens; a historicidades dos regimes visuais; 
o papel dos sujeitos sociais como mediadores da produção de visualidades.

É neste contexto que o espaço de negociação entre diferentes sujeitos, imersos em um 
contexto tecnológico, social, histórico e econômico que são construídas as visualidades observadas 
nos materiais gráficos. É na interação entre espaços e sujeitos que a visualidade constrói uma 
capacidade narrativa, estabelecendo um diálogo entre outras referências culturais, tanto de caráter 
visual como verbal, inseridos em uma temporalidade. 

A construção da visualidade dos materiais gráficos é possível pela existência de uma 
materialidade, não apenas de seu suporte, das tintas, ou meios de instrumentos, mas também na 
materialidade do gesto de que as produziu. Pensar na visualidade, é pensar no gestual, nas ações dos 
corpos que os confeccionaram, é pensar nos sujeitos, constituídos e que expressaram por meio de 
seu trabalho, não somente nas características objetivas, como a escrita e a compreensão de uma 
palavra, mas pensar nas subjetividades, por exemplo, em como e o por quê da palavra estar escrita 
daquela maneira, como aquele desenho de tipos, com aquele traço, naquela posição, com aquelas 
cores.

2. ESTRATÉGIA DE ANÁLISE

O modo de analisar indicado nesse artigo inicia-se com o processo de entendimento da 
produção dos materiais gráficos. Onde eram feitos, por quem eram feitos, como eram feitos, como 
era o aprendizado dos envolvidos no processo, quais as subjetividades e meios que os constituíam 
para atuar na criação e produção dessas visualidades. Para isso, foi necessário olhar as informações 
presentes no rótulo e compreender de qual temporalidade esse material gráfico, o rótulo pertencia.

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo e Design, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Doutor em Tecnologia PPGTE/UTFPR, DADIN/UTFPR, awitikoski@utfpr.edu.br.

907



Por meio de informações obtidas nos rótulos, como, o nome da oficina, nome do produto, 
nome da rua, telefone etc. Por estes indícios, estimou-se que o rótulo utilizado para exemplificar 
esse artigo, o rótulo litográfico de aguardente Faísca, está entre o período de 1940 a 1950. 

A partir da definição de um recorte temporal (1940−1950), a definição de um local 
geográfico, Curitiba, busca-se compreender como eram construídas as visualidades do período, 
como as revistas, os jornais, os cartazes, os filmes, as músicas, a moda, etc. A reconstrução de um 
panorama visual pode estabelecer como eram negociadas e constituídas as relações de construção 
de significados e sentidos, tornando a análise do rótulo conectada a um contexto amplo, e 
potencializando a capacidade interpretativa de quem realiza a análise.

Vale ressaltar que qualquer análise sempre será parcial, e limitada pela percepção de seu 
observador, e relacionada ao período e recorte teórico metodológico ao qual a estratégia de análise é 
construída. Portanto, a análise é um processo contínuo, e deve-se, para conter o processo de 
semiose, direcioná-la à busca de um objetivo, no caso deste artigo o objetivo é localizar elementos 
visuais que indiquem como as construções dos conceitos de tecnologia não são elaboradas de modo 
autônomo, mas são negociados e construídos socialmente.

Para melhor compreender os elementos gráficos na análise, principalmente vinculadas as 
visualidades, foram necessários consultas sobre teoria da cor, tipografia, processos de impressão, 
composição, diagramação etc.

Depois de estabelecidos essas escolhas e parâmetros sobre o objetivo da análise, utiliza-se o 
método de análise proposto por Joly (2010). A autora sugere o termo mensagem visual, em vez de 
imagem, e atribui sua constituição em duas componentes: os signos figurativos ou icônicos − 
aqueles que têm semelhança com a realidade, jogando com a analogia perceptiva e com os códigos 
de representação −, e os signos plásticos – os componentes plásticos da imagem, como cores, 
formas, composição, textura, enquadramento, ângulo da tomada, dimensões, iluminação etc; os 
signos visuais podem ser considerados ao mesmo tempo distintos e complementares.

Para Joly, a análise visual é iniciada pela descrição da imagem. A passagem do “percebido” 
– relacionado à como a imagem atua na percepção − ao “nomeado” – processo de construção
textual do que a percepção capta – Esta passagem é manifestada em escolhas, perspectivas e
reconhecimento que predizem a interpretação, carregando uma própria visão de mundo e de seus
interesses do momento, portanto, reforça a necessidade de compreensão dos parâmetros como,
espaço temporal, local geográfico, referências visuais do período, questões sociais, tecnológicas etc.

O processo de descrição é extenso e parcial. Joly compreende que na descrição existe o 
estado de uma mensagem “literal”, denotada, porém, há outro grau de interpretação existente, que 
remete a um conjunto de signos, a outros universos, existe uma mensagem simbólica, ou conotada, 
vinculada e compartilhada entre os envolvidos no processo de significação.

Optou-se, devido ao limite de caracteres do texto, não apresentar a descrição da análise em 
sua integra, concentrando-se nas outras etapas. 

Com base na descrição são elaborados os outros passos, Joly sugere iniciar pelos signos 
plásticos, que a autora denomina como mensagem plástica, sendo considerados: cores, formas, 
composição, textura, enquadramento, dimensões, iluminação, suporte etc.

Durante esse processo de caracterização da mensagem plástica, de acordo com Joly, os 
signos icônicos são previamente descritos, tornando sua localização e reconhecimento previamente 
nomeados. Portanto, descreve cada signo icônico presente na imagem.

Por último, é a etapa considerada como mensagem linguística, como o que está literalmente 
escrito na imagem. Além disso, observam-se os elementos plásticos do tipo como, cor, família 
tipográfica, posição, tamanho, espaçamento etc.
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signos icônicos são previamente descritos, tornando sua localização e reconhecimento previamente 
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escrito na imagem. Além disso, observam-se os elementos plásticos do tipo como, cor, família 
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3. FICHA DE ANÁLISE DO RÓTULO

Com base na estratégia de análise é aplicada uma ficha de análise no rótulo, com os 
seguintes campos: 

Ficha de identificação: Nome do produto, fabricante, acervo ou coleção; referência no
acerco ou coleção, cidade, número de cores, tipografias usadas, temas relacionados, formato do 
rótulo, processo de impressão, local de produção, autor. 

Descrição: Longo processo descritivo, onde o rótulo tem sua dimensão percebida para 
nomeada. Como é um primeiro contato com o rótulo, sofre seguidas alterações e serve de 
referencial para o desenvolvimento das outras etapas.

Mensagem plástica: Formato, dimensões, cores, composição, enquadramento, tipografia, 
suporte (textura), etc.

Mensagem icônica: representação de objetos ou de fragmentos de objetos culturalmente 
reconhecíveis, desencadeados pelo processo de descrição e de mensagem plástica.

Mensagem linguística: Resultado imediato da significação, o que está escrito.
Esta estrutura tem como objetivo tornar-se uma ferramenta de aplicação em diferentes 

materiais gráficos relacionados aos produtos de consumo e descarte rápido. 
Lembrando que a partir da aplicação da ficha, é necessário muitas vezes complementar a

compressão e estudos referentes ao objeto da análise, uma vez que não é possível prever com os 
estudos iniciais indicados a partir das informações obtidas no material gráficos, o que a imagem tem 
a revelar uma vez a ficha aplicada. Como o objetivo desse artigo é apresentar uma análise de 
imagem, e existe limite de caracteres optou-se em não apresentar os estudos complementares 
realizados.

Como a análise é efetuada em estados interpretativos diferentes e, no caso da conotação 
desencadear um processo interpretativo ad infinitum, o objetivo da análise, qual a relação, precisa 
ser sempre repetida para que o processo interpretativo tenha um modo de tornar-se parcialmente 
correspondido, já que a análise é sempre parcial.

O rótulo analisado pertence possui entre 60 a 70 anos de existência e sofreu os efeitos do 
desgaste do tempo, como perda de cor, acondicionamento inadequado e o processo de depreciação 
do suporte (papel). Digitalmente é possível restaurar algumas de suas características, como a 
coloração do papel, por meio de uma equalização das cores, e corrigir pequenos defeitos 
proporcionados pelo seu inadequado condicionamento. Para está analise, optou em corrigir apenas 
essas características, que também não passam de uma interpretação de como seria no período, com 
base em materiais do mesmo período em melhor estado.  

Para preservar os aspectos de subjetividades e do processo, como defeitos de registro de 
cores, impressões erradas, defeitos nas hastes de letras e demais problemas julgadas como 
características do processo optaram-se em deixá-las exatamente como estão.

4. ANÁLISE DO RÓTULO FAÍSCA

O rótulo analisado é da Super aguardente de Cana Faísca (Figura 01), engarrafada por A. 
Berton & CIA. LTDA, e faz parte do acervo da Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba, 
com código de registro CR3125. 

O rótulo é impresso no processo litográfico com três cores (vermelho, amarelo e preto) com 
suporte em papel de baixa qualidade, semelhante ao papel jornal. Seu tamanho é de 70 x 90 mm, 
com um formato de polígono irregular na parte inferior. 

Dentro da moldura amarela em formato elíptico encontra-se a representação de nuvens, 
remetendo a ideia de chuva, devido ao raio e a silhueta de uma indústria em preto. Na indústria é 
possível perceber a presença de luzes vermelhas em um barracão, uma chaminé, e uma roda da água 
e/ou engrenagem, com um vazado no preto, transmitindo a sensação de água, pelas formas curvas e 
irregulares da figura.
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FIGURA 01 – SUPER AGUARDENTE DE CANA FAÍSCA
FONTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA (2011)

Sobreposta na elipse na parte superior encontra-se a frase “Super Aguardente de Cana”, e na 
parte inferior, dados sobre a fabricação do produto. No retângulo vermelho, na parte inferior 
centralizada, encontra-se a palavra “marca registrada”, em uma fonte reduzida e seguindo o 
contorno da elipse. Já o nome da Aguardente, Faísca, utiliza o maior tamanho de tipo da 
composição aplicadas nas cores amarela e preta. O desenho superior dos tipos da palavra faísca
segue o contorno da elipse, enquanto a parte inferior do desenho do tipo se mantem reta. 

Na parte inferior do rótulo encontra-se um polígono irregular, remetendo ao desenho de uma 
faixa, em tipos na cor preta é possível identificar os dados de origem do produto, “caprichosamente 
por engarrafada por A. Berton & CIA. LTDA. Rua 6 nº 666 – Vila Fani Curitiba – Paraná”.

A moldura e/ou janela com a representação da silhueta de uma fábrica, com uma chaminé, 
um barracão, uma roda da água em formato de uma engrenagem, outra estrutura construída com 
uma passagem à água, quase como um aqueduto. Esta associação pode remeter ao conceito de 
tecnologia instrumental.

Ao representar uma fábrica em conjunto com esta concepção de tecnologia existe uma 
associação de suas atribuições como o otimismo no progresso, no ideal de que a tecnologia pode ser 
usada para satisfazer e promover melhoria continua e de modo automático, bastando inclui-la nos 
mais diferentes processos e produtos e estes, dentro desta concepção, se tornarão melhores. 
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faixa, em tipos na cor preta é possível identificar os dados de origem do produto, “caprichosamente 
por engarrafada por A. Berton & CIA. LTDA. Rua 6 nº 666 – Vila Fani Curitiba – Paraná”.

A moldura e/ou janela com a representação da silhueta de uma fábrica, com uma chaminé, 
um barracão, uma roda da água em formato de uma engrenagem, outra estrutura construída com 
uma passagem à água, quase como um aqueduto. Esta associação pode remeter ao conceito de 
tecnologia instrumental.

Ao representar uma fábrica em conjunto com esta concepção de tecnologia existe uma 
associação de suas atribuições como o otimismo no progresso, no ideal de que a tecnologia pode ser 
usada para satisfazer e promover melhoria continua e de modo automático, bastando inclui-la nos 
mais diferentes processos e produtos e estes, dentro desta concepção, se tornarão melhores. 

E por esse conceito de tecnologia que o produto representado é associado e reconstruído, a 
Faísca, não é mais uma Cachaça de alambique, mas é uma Cachaça da Fábrica, do progresso, 
produzida com as melhores técnicas, no processo industrial, mais preciso, rápido e controlado. 

Esta perspectiva interpretativa revela como este conceito pode se propagar dentro da 
sociedade se associando a produtos do cotidiano e tradicionais, e promovendo uma transparência a 
esta concepção de tecnologia como se ela fosse natural e única.

Outra interpretação possível, é que pode se associar a este ideal de tecnologia, é a ideia de 
energia. A energia ligada ao progresso tecnológico é observada no nome do produto, Faísca. A 
faísca é a designação atribuída a uma cintilação produzida pela combinação de fluídos elétricos ou a 
uma parcela de matéria que eleva a sua temperatura, podendo dar origem ao fogo. 

O significado do nome Faísca associa-se com a ideia de eletricidade, que está relacionado às
questões de desenvolvimento tecnológico das grandes indústrias, responsáveis pelos maiores 
demandas de energia. Cria-se uma relação entre o nome, Faísca, eletricidade que o nome remete, e 
ao mesmo tempo, pode ser estabelecido à relação entre a indústria e o conceito instrumental de 
tecnologia.

Reforçando este sentido, pode ser reconhecida na moldura e/ou janela do rótulo a 
representação de um raio acima da silhueta da fábrica. Novamente, existe a possibilidade de 
associação entre a ideia de energia, representada pela eletricidade, com a imagem de tecnologia da 
fábrica.

A relação entre a moldura e/ou janela para a fábrica – a tecnologia – e o produto, a Cachaça, 
é reforçada pela posição da tipografia na composição. A única palavra a invadir o espaço da janela é 
Aguardente, na cor preta, mesma cor da silhueta da fábrica.

As cores aplicadas (vermelho, amarelo e preto) colaboram para a construção da ideia de 
energia e eletricidade. O vermelho, por seu comprimento de onda, é a primeira cor a acionar o 
sistema visual humano, o amarelo é a cor mais luminosa, o preto confere um grande contraste nestas 
circunstâncias. É importante imaginar que a garrafa do produto no período normalmente era da cor 
âmbar, o que confere as cores um contraste ainda maior, devido ao seu fundo ser de cor escura em 
uma tonalidade marrom. 

Já a palavra Super, da frase “Super aguardente de cana”, tem a sua primeira letra o “S”, no 
maior tamanho de tipo da frase, e acompanha a forma elíptica da janela. O grande S possui uma 
referência para direcionar o olhar, não apenas pelo seu tamanho, mas também pela posição, superior 
esquerda, mesmo sentido de leitura da sociedade ocidental. O significado de “super” é atribuído a 
um prefixo de excesso, de além, de algo que ultrapassa o padrão normal. Novamente, existe um 
alinhamento com o discurso de que a Cachaça, com a tecnologia da Fábrica é superior às outras, 
reforçando a ideia de que a aplicação da tecnologia, representada pela fábrica, é suficiente para 
garantir um produto de melhor qualidade, um super produto, uma super aguardente. 

Alguns elementos, porém, revelam que a ideia de conceito de tecnologia instrumental, 
apesar de presente, apresenta algumas associações a um contexto. O primeiro, é a representação de 
uma roda da água – engrenagem. A roda da água é uma técnica centenária, portanto, não pode ser 
considerada apenas como uma representação da tecnologia instrumental, alguns engenhos e 
manufaturas, utilizavam o poder da água para moer a cana e assim obter o substrato para 
fermentação e confecção da cachaça, assim a roda da água tem uma característica de deixar 
reconhecível que se trata de uma Cachaça. Porém, esta roda da água é representada como uma 
engrenagem de uma máquina, possivelmente uma referência a fábrica, criando-se uma sensação de 
que não é apenas uma roda da água, mas uma roda da água da fábrica, e buscando atribuir novos 
significados a roda da água, como um artefato aprimorado pela tecnologia, representada pela 
engrenagem. 

O segundo elemento é a chaminé. Outros rótulos também apresentam a chaminé nos 
alambiques (Figuras 02, 03 e 04), normalmente em ambiente rurais, no meio da plantação da cana. 
No rótulo Faísca, observa-se um deslocamento do seu significado, o associando a fábrica. A 
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chaminé funciona como um elemento identificador, pois está no campo, e também está na fábrica, 
possibilitando a conexão entre a produção nas propriedades rurais e a produção fabril.

FIGURA 02: RÓTULO PARA 
TODOS DO SUL (2007).
FONTE: ACERVO CASA DA 
MEMÓRIA – FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA.

FIGURA 03: RÓTULO TÔCA 
(2012). 
FONTE: ACERVO CASA DA 
MEMÓRIA – FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA.

FIGURA 04: RÓTULO CAMPONEZA
(2012).
FONTE: ACERVO CASA DA 
MEMÓRIA – FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA.

O litógrafo Otto Stütz (1975), da Impressora Paranaense, comenta que: “Mais tarde passava 
ao aprendizado das ampliações e reduções de até vinte vezes. Fazíamos muita redução de 
complexos industriais porque os fregueses gostavam de mostrar a fachada do estabelecimento em 
seus rótulos”. De acordo com o relato de Stütz, a fachada do estabelecimento, e podendo extrapolar 
para a fachada da fábrica, era um representação comum nos rótulos do período. Com essa
informação observa-se como o conceito de progresso, de evolução por meio da tecnologia, parecia 
presente na sociedade no período, e concretiza-se na visualidade e materialidade dos rótulos. 

O desenho dos tipos da palavra Faísca acompanha a curva inferior da elipse da janela. 
Evidencia uma preocupação em promover o destaque a janela, sem a sobreposição da palavra sobre 
a representação da fábrica. Além disso, também abre a possibilidade de compreender como um 
dinamismo da marca, de velocidade, adaptação, e versatilidade da Cachaça a novos tempos, neste 
caso a fábrica e a tecnologia. Os tipos não possuem serifas, os ângulos entre as hastes são retos ou 
em ângulos de 15º, com exceção do último “A” com um ângulo de 45º. Está construção com 
ângulos precisos e definidos, remete a ideia de projetos modernos, onde as construções buscam o 
melhor aproveitamento, as formas mais elementares e funcionais possíveis. A ideia da eficiência, 
eficácia versatilidade dos tipos reforça os elementos das fábricas com sua tecnologia, capaz de 
atender, adaptar e melhorar o produto.  
Os tipos da parte inferior, em uma espécie de faixa na cor amarela, comunicam os dados de origem 
do produto. O destaque fica por conta do maior tamanho do nome do engarrafador. Outro ponto é o 
uso da palavra “caprichosamente”, que cria certa contradição no rótulo, pois apenas de ser uma 
fábrica de produção de Cachaça, que poderia remeter a uma ideia de distância do consumidor, a 
palavra “caprichosamente”, talvez busque aproximar o produto e seu potencial consumidor, ao se 
referir a um atributo de esmero, primor, requinte, cuidado com o produto, deixando-o humanizado.
Apesar da fábrica, ainda são pessoas que a produz.

5. CONSIDERAÇÕES

Essa análise aqui apontada como exemplo, ainda está em fase de aprimoramentos, e 
dependendo do tipo de material gráfico a ser analisado, é necessário elaborar adaptações. Porém, o 
modo de pensar e a estratégia de como pensar e olhar as imagens, pode contribuir para que a
potencialidade da imagem, enquanto objeto gerador de significados e como meio efetivo de 
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pesquisa, possa refletir sobre questões mais amplas e complexas a tornando uma fonte documental 
que não deve ser descartada ou subestimada. 

Nesse exemplo a análise foi direcionada a como eram retratados os conceitos de tecnologia 
no período definido (1940−1950). Por meio das visualidades é possível compreender umas das 
possíveis estratégias de propagação e assimilação de um conceito de tecnologia instrumental, 
entendido como capaz das maiores transformações, e que por si só, podem satisfazer todas as 
necessidades da sociedade. Para tal estratégia ela é associada a um produto do cotidiano e 
tradicional, a Cachaça, visando reforçar, um discurso em que basta inserir novas tecnologias, entre 
elas, aquelas relacionadas a fábrica, para que o produto adquira novas qualidades, como energia, 
tornando-o superior aos demais produtos não produzidos em fábricas. 

Encarar tal assimilação do conceito instrumental de tecnologia como completo, inevitável, 
ou irreversível pode ser ingênuo. No rótulo é possível observar que esse processo ocorre na esfera 
cultural, refletida nos rótulos, onde elementos visuais icônicos geram uma disputa como podem ser 
observados, na roda da água e na chaminé. As transformações tecnológicas, não são, nem podem 
ser, abruptas, caso contrário, não são compreendidas, nem assimiladas pela sociedade. Portanto, 
recorrer a outros elementos reconhecimentos e agregados em um novo contexto é uma das 
estratégias possíveis e observada no rótulo, existe uma negociação, que é transmitido pela 
visualidade do rótulo, essa disputa sai da esfera de discursos e assume a materialidade do suporte e 
da tinta.

Outro ponto relevando é como a silhueta da fábrica no rótulo está, de acordo com o relato de 
um litógrafo do período, envolva em uma prática cultural, já era uma exigência dos clientes que as 
fachadas fossem apresentadas aos clientes, como uma legitimação de que com a tecnologia seu 
produto deveria ser superior. A fachada da fábrica não está representada por uma questão arbitraria, 
mas está intimamente relacionada a uma necessidade que partiu da sociedade. Nesta perspectiva a 
tecnologia não pode ser separada, excluída, ou compreendida fora da sociedade.
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“É A VIDA. É A MINHA VIDA.”
AS CIRCULAÇÕES DE SIGNIFICADOS NA NARRATIVA BIOGRAFICA DE GOYA 

LOPES1

CORRÊA, Ronaldo de Oliveira2

RESUMO

Pretende-se iniciar a aproximação com o debate sobre as questões raciais/étnicas articuladas às de 
gênero no âmbito da produção recente de design no Brasil. Por objetivo, pretende-se mapear os 
significados que circulam na narrativa biográfica de Goya Lopes; mulher negra, nascida na Bahia, 
que se apresenta como artista e designer. Por procedimento metodológico recorre-se à análise 
documental de um conjunto heterogêneo de fontes, a saber, o livro Imagens da Diáspora; diferentes 
textos sobre a designer, site pessoal e a página Goya Lopes Design Brasileiro no Facebook. A 
análise dar-se-á a partir do mapeamento dos temas raça/etnia, gênero, discursos sobre identidade 
afro-brasileira, pensados como categorias articuladoras dos significados contidos nas narrações 
sobre os eventos biográficos. Por resultados, pretende-se explicitar as adesões da designer aos 
discursos positivados dos marcadores de raça/etnia e suas relações com as narrativas do consumo, 
discutir a presença dessas adesões na reconstrução de sua biografia, além de refletir sobre a
presença e protagonismo de Goya Lopes no design feito por mulheres no Brasil.  

Palavras-chave: Raça/Etnia; Identidades; Gênero; Design Têxtil. 

1. INTRODUÇÃO

O texto tem por objetivo mapear os significados que circulam nas narrativas da 
artista e designer Goya Lopes, com o propósito de constituir-se como mulher, negra, baiana, 
artista/designer e empresária em circuitos simbólicos, monetários e de status profissional. Esses 
significados não circulam nas narrativas sobre seu trabalho e sobre si mesma, independentes das 
adesões e tensões que Goya articula com os discursos sobre a arte e o design, sobre os artefatos 
criados e sobre os marcadores de raça/etnia, em especial as identidades afro-brasileiras e gênero, 
que estão disponíveis nos espaços sociais baianos e brasileiros. 

Penso essas articulações realizadas pela personagem na chave que Daniel Miller 
(2013) propõe para problematizar as relações, nas sociedades contemporâneas, entre os artefatos e 
as narrações sobre eles e sobre nós; nas palavras do autor “meu ponto de partida é que nós também 
somos trecos, e nosso uso e nossa identificação com a cultura material oferecem uma capacidade de 
ampliar, tanto quando de cercear, nossa humanidade” (MILLER, 2013, p. 12). Essas relações
estabelecem os jogos de interesse e as estratégias para estarmos vinculados com os outros, o mundo 
e a política em sociedades de consumo como classificadas por Lívia Barbosa (2004). 

Assumo, informado por Barbosa (2004), que toda sociedade humana consome como 
uma estratégia para sua (re)produção social e material; e que essa prática se dá num regime de 
trocas simbólicas e monetárias onde artefatos, significados e status, pertencimentos e valores 
estabelecem, por um lado, arranjos institucionais, por outro, relações desvinculadas de instituições.
Ao entender dessa forma as práticas de consumo, explicito que consumo, como conceito 
operacional, será entendido tal qual um processo social  

1 Trabalho inscrito para o GT 04 Mídia e Consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Doutor em Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, e-mail: rcorrea@ufpr.br
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[que] conecta importantes questões das nossas vidas cotidianas com questões centrais da 
nossa sociedade e época. Ele relaciona-se com a forma pela qual devemos ou queremos 
viver, com questões acerca de como a sociedade é ou deveria ser organizada, com a 
estrutura material e simbólica dos lugares que vivemos e a forma como neles vivemos 
(BARBOSA, IN: SLATER, 2002, p.08).

Com esses pressupostos, pretendi entender as estratégias que Goya utiliza para 
situar-se nos diferentes arranjos e estabelecer alianças, assumir status e dar sentido à sua trajetória e
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narrativa biográfica que se dão na justaposição de diversos fragmentos que a designer (re)formula 
em tempos e espaços, situações de enunciação e com propósitos específicos. 

O livro “Imagens da Diáspora” - publicado em 2010-, de autoria de Goya Lopes, 
conta com a participação do jornalista, doutor em história e professor da Universidade Federal da 
Bahia, Gustavo Falcón. O livro é um desdobramento da exposição “Ancestralidade Africana no 
Brasil”, onde trabalhos da artista e designer foram apresentados ao público estadunidense na Glass 
Curtain Gallery do Columbia College Chicago nos Estados Unidos da América - EUA, no ano de 
2008. Recorro a esse livro por ser classificado pela designer como o catálogo da exposição, e
guardar os marcadores mínimos desse tipo de publicação. Por meio do livro-catálogo é possível 
acessar alguns significados que a designer atribui ao seu trabalho, assim como, aqueles atribuídos 
em sua circulação em espaços privilegiados, como as galerias de arte.

A entrevista apresentada no programa Jornada, do Jornal do Tribunal Superior do 
Trabalho de Salvador – BA, publicada no dia 07 de agosto de 2017. O programa apresenta o quadro 
“Meu Trabalho é uma Arte”, onde o tema do design e da moda afro-brasileira foi tratado da 
seguinte forma, “No meu trabalho é uma arte, as peças de uma designer baiana que usa elementos 
da cultura afro-brasileira para produzir roupas que fazem sucesso no Brasil e Exterior” (MEU 
TRABALHO É UMA ARTE, 2017). Aqui se pretende acessar as formas que a designer formula 
sua narrativa como artista étnica e aciona ideias como as de identidade afro-brasileira e cultura 
negra com o objetivo de explicitar os significados de seu trabalho para um público não especialista.
Nessa entrevista é possível articular a reconstrução da experiência étnica de Goya. 

O texto “Goya Lopes – Trajetória de uma criadora” de autoria da própria artista,
publicado na revista acadêmica ModaPalavra, no Dossiê “Diversidade Étnico Cultural e Moda” no
ano de 2016, é o terceiro documento utilizado. O texto é um relato autobiográfico com o seguinte 
sumário, 1. Motivação da autora: onde apresenta sua relação com o desenho na infância; 2. 
Formação: a juventude, formação acadêmica como artista e designer e 3. Tornar-se empresária: a
construção dessa faceta de sua biografia onde se vincula ao mercado de moda e arte étnica e às 
políticas culturais e públicas para o setor econômico da moda. O texto autobiográfico permite 
entender como a designer reorganiza sua experiência retrospectivamente, constrói uma narrativa 
significativa sobre sua vida e a faz circular em um circuito especialista, o acadêmico. Ao manter o 
trabalho, como categoria explicativa de sua trajetória, Goya pretende explicitar as adesões às ideias 
de racialização de sua produção como uma, entre várias, estratégias para fazer circular seus
artefatos em um mercado de moda, em geral, exotizador desses temas. 

Recorro, ainda, ao site da designer e ao seu perfil de facebook, denominados “Goya 
Lopes Design Brasileiro”, com o propósito de complementar as informações sobre suas adesões aos 
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temas discutidos. Ademais, pretendo verificar as formas e estratégias que a designer utiliza para 
falar de seu trabalho, das peças que cria e produz e de si mesma, sem a mediação de curadores, 
acadêmicos ou os formatos de comunicação midiáticos. 

A análise foi realizada a partir dos documentos apresentados e sistematizados, 
levando em consideração os temas listados – 1. Constituir-se como sujeito social, situado,
racializado e gendrado; 2. Trabalho, obras, circuito de circulação econômico e simbólico; e 3. Status 
profissional, tensionamento entre artista/designer -; em cotejamento com questões teóricas 
apresentadas ao longo da análise. Ao definir a análise nessa perspectiva entendo a pesquisa como 
uma atividade que não estabelece suas categorias a priori, mas atua como uma forma de 
aproximação com o concreto da experiência com o propósito de identificar seus vieses, limites e 
categorias ativas (DESLAURIERS, 2014). Opto por essa estratégia por entender que o texto é 
parcial e em construção, sendo o resultado muito menos uma resposta a uma questão de pesquisa, e 
sim, a aproximação e formulação de uma pergunta, a ser explorada em seus termos constitutivos e 
em relação a outras que tratam dos temas listados. 

Espero como resultado, explicitar uma versão dessa experiência de Goya ao se 
construir como sujeito de sua narrativa, e a partir dela se apresentar para os outros. De forma mais 
ampla, pretendo dar continuidade, e desdobrar, as investidas que estão a complexificar as teorias e 
histórias do design. Proponho dessa forma, a seguinte pergunta de fundo, a saber, como mulheres 
negras que exercem atividades de projeto e produção de artefatos narram suas experiências e 
relações com a comunidade profissional a qual pertencem. Ou ainda, como a historiografia do 
design trata em sua narrativa essas personagens subalternizadas e seu trabalho.

2. GOYA LOPES, MULHER, NEGRA, BAIANA, EMPRESÁRIA, ARTISTA E DESIGNER

Goya Lopes, no site “Goya Lopes Design Brasileiro”, apresenta-se como mulher, 
negra, baiana, empresária, artista e designer. A partir desses marcadores, ou poderia dizer 
identificadores, pretendo apresentar as estratégias utilizadas pela personagem para agenciar sua 
trajetória, o seu trabalho e os artefatos criados e postos em circulação por ela. Seguro que não são 
somente narrativas sobre si e seu trabalho que circulam, entram nesses trânsitos outros artefatos, 
significados e valores que participam de uma economia complexa. Nesse circuito as circulações são 
físicas e geográficas, assim como subjetivas e poéticas. 

Para registrar esses circuitos, Goya Lopes desenha um, ou vários mapas em contínuo 
processo e sobreposição. Entendo esses mapas do mesmo modo que Jesús Martín-Barbero (2004)
propõe os mapas noturnos para pensar os processos sociais na América Latina, em especial em 
países como o Brasil, que passou por processos de modernização, sem modernidade, como 
problematizou Néstor Garcia-Canclini (2008). Esses mapas servem como imagens que se 
concentram nas configurações das rotas e circuitos, dos territórios e lugares; e nessa(s) carta(s),
Goya dá a ver sua(s) trajetória(s) e presença. Acredito que nessas cartas (depoimentos, entrevistas, 
relatos, desenhos, outros), a designer se produz legível para si mesma, trabalha - ao modo de um 
bricoleur - sua subjetividade, conjuga, tensamente, diferentes momentos de sua trajetória, acomoda 
suas vivências e experiências de forma a dar conta das contradições da sua trajetória. 

Os trânsitos são constantes na trajetória da narradora desde sua infância, como o
tempo em que sua família passou em Paris-França; quando ela, na juventude, estuda design em 
Firenze-Itália; ou, ainda, agora adulta, participa de premiações em São Paulo-Brasil. Mas, os 
trânsitos para além de geográficos, são, também, subjetivos. Esses localizados nas contradições 
entre as instâncias reducionistas do erudito e do popular, entre os condicionamentos do mercado e a 
autonomia da criação artística, ou ainda, nas marcações étnicas e raciais que foram inscritas em seu 
corpo, ao longo do tempo, e em seus padrões para têxteis (LOPES, 2016 e MEU TRABALHO É 
UMA ARTE, 2017). 
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Retomo a contrapelo a forma como a personagem narra o início da sua trajetória no 
texto publicado no periódico ModaPalavra em 2016. Há na construção de sua narrativa uma 
aproximação com os cânones de um tipo de história da arte que privilegia a biografia de sujeitos 
excepcionais. Cânon que ainda hoje, influência a historiografia do design. Goya Lopes, ao aderir a 
esse modelo para narrar a sua trajetória, evidencia em sua história sobre si, em um primeiro 
momento, o legado da cultura européia. Investe na qualidade distintiva de sua circulação e de seu 
repertório para localizar-se como artista, como por exemplo, ao lembrar-se da coleção de 
reproduções do Museu do Louvre que o pai comprou em Paris-França e que ela guarda como um 
talismã, ainda hoje. 

Nesses eventos as marcações raciais não são acionadas, nada aparece na narração 
sobre a experiência de uma família negra, estrangeira, a viver em Paris-França. Presumo que esse 
tempo de morar na França se deu por volta dos anos 1960, mas o que significava ser negro(a) em 
uma “École Élémentaire nos arredores de Paris” (LOPES, 2016, p. 22). Nesse momento essas 
questões não são rememoradas ou, caso sejam, não são narradas. Toda a narração é centrada na
ação de filiação intelectual ao seu pai - engenheiro que se especializara em Paris, de quem as 
marcações étnicas tampouco são postas em relevo -, e em um único evento, um dia em que “(...) 
minha professora, uma pessoa sensível, chamou meus pais e disse que eu tinha um desenho 
diferente das outras crianças (...)” (LOPES, 2016, p. 22). 

Importante atentar que a França estava convulsionada com os eventos relacionados à 
guerra na Argélia (1954-1962), e os processos de independência das, então, colônias francesas em 
África ao longo da década de 1960. A contradição dos anos 1960, e os ecos dos eventos dos anos 
1950 em Paris-França, são ausências nessa experiência narrada ao modo de uma família classe 
média e branca. Ilustra essa acomodação uma fotografia, retirada do álbum de família pela 
narradora, onde se vê três crianças e uma mulher, todos negros, em um parque ou jardim. Pelos 
fragmentos que estão em campo na imagem, e com apoio na legenda, localiza-se o Atomium de 
Bruxelas-Bélgica. Mais uma vez, a acomodação é estratégia, “nas férias, viajamos pela Europa, foi 
uma viagem inesquecível” (LOPES, 2016, p. 22). Essa imagem revela, ou desvela a adesão aos 
valores atribuídos por um grupo da população - as classes médias que assume os valores das elites - 
ao status de civilização e erudição. Um conjunto de práticas é elencado, a saber, o lugar de lazer 
como lugar de conhecimento, o conhecimento como um valor moralizado pelas sociedades 
modernizadas, a distinção como um marcador de status social, ou seja, como um gosto de classe 
incorporado como sinal de localização social (BOURDIEU, IN: ORTIZ, 2003). 

Curiosa a estratégia da personagem de filiação. Seu pai é sujeito ativo na narração 
desses eventos europeus, sua presença é remarcada na urgência em comprar para a filha a coleção 
de reproduções do Louvre. Sua mãe, por outro lado, é figura secundária. Sua presença só se vê na 
imagem fotográfica que acompanha esses eventos. Tampouco, a narrativa verbal de Goya lega a 
essa personagem alguma característica, algum traço de personalidade, pelo contrário, a deixa plana. 
Em contraste com a complexidade de um pai que tem um nome a ser inscrito no texto biográfico, 
que faz algo marcante - a engenharia -, que, para além de tudo, leva a família para viver na Europa, 
a mãe parece ser personagem de figuração no evento.

A partir dessa observação, seria possível formular algumas questões, como, por 
exemplo, quais espaços de protagonismo estavam destinados a uma mãe que cuidava de três filhos, 
que permanece nos espaços da casa nos tempos em que o engenheiro está a se especializar nos 
centros de conhecimento, nas memórias de Goya. Em quais eventos marcantes essa mulher, negra e 
mãe, poderia ser lembrada como personagem densa; como a biografia dessa mulher ajuda/ajudou na 
constituição da biografia de Goya enquanto outra mulher negra. Pondero que uma família negra de 
classe média em Salvador – BA, nos anos de 1950-1960 vivesse os tensionamentos e contradições 
que se impunham a modernização das práticas e gostos e obscureciam, por meio da violência do 
racismo, as práticas e objetos das diversas maneiras que as vivências afro-brasileiras constituíram 
no país e na Bahia. 
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Essa contradição na experiência de Goya nos explicita algumas questões centrais de 
nossos tempos em sociedades moralizadas pelo lugar da produção do social, por exemplo, a 
invisibilidade das mulheres, em especial das mulheres negras, e dos trabalhos de criar/cuidar como 
parte do processo de produção do social. Ademais do sequestro da experiência dessas mulheres e de 
sua participação no que podemos pensar como esfera pública. 

A ênfase dada aos lugares de visibilidade profissional – ou no que poderíamos 
entender como a esfera pública – marca as estratégias que Goya utiliza para narrar sua história. Mas 
essa constatação não é uma ação proposital da narradora, pelo contrário, parece ser a incorporação 
das formas hierarquizadas e desiguais com as quais nossas sociedades, marcadas pelo racismo 
estrutural e pelo machismo, tentam dar conta dos eventos e das vidas. Por outro lado, denunciam a
adesão da narradora ao projeto ativo de protagonista em atividades valorizadas socialmente, aquelas 
profissionais, especialistas e públicas. Deixando de lado os pontos cegos e de invisibilidade, 
localizado no privado da vida doméstica. Essa observação nos permite formular o seguinte 
questionamento, quanto de autonomia tem o sujeito narrador para fugir das prescrições definidas 
pelo gênero biográfico em uma sociedade marcada pela violência e pela desigualdade racial e de 
gênero, como a brasileira? É possível para esses narradores subalternizados – mulheres, negras(os), 
LGBT, outros - proporem outras versões narrativas para suas experiências? Ou, ainda, estaríamos 
dispostos a ouvi-las como legítimas? 

Seguindo as trilhas deixadas pela personagem, Goya nos mostra que ao mesmo 
tempo em que associa sua trajetória a uma tradição européia, ela é tensionada pelas realidades no 
Brasil e na Bahia, mais especificamente. Ela relata que sua primeira professora de artes, que era 
vinculada à Escola de Belas Artes da Bahia, nos anos 1970, a apresentou “(...) pouco a pouco à 
cultua popular (...)” (LOPES, 2016, p. 23), isso por meio de exercícios de observação e 
interpretação de desenhos de (...) Ex-votos, Cerâmicas de Maragogipinho e peças da cultura 
popular.” (LOPES, 2016, p. 23). É necessário explicitar que ao longo dos anos 1950 e 1970 
Salvador-BA, em especial, converteu-se em uma alternativa ao discurso modernizante industrial do 
sul-sudeste brasileiro, além de um centro de produção cultural importante para a construção do que 
foi o ideário de cultura brasileira em diálogo com os movimentos modernos e de modernização. Na 
literatura e na música, nas artes visuais e teatro, as representações de negritude, explicita ou 
implicitamente construídas, foram revistas (CONDURO, 2007). À luz de uma ideia de popular 
construída nas possibilidades precárias de modernização, proposto, entre outros, por Lina Bo Bardi, 
a Bahia converteu-se em um centro irradiador de questões relativas à cultura nacional que 
pressionou as narrativas idealistas e hegemônicas que tinham por valor a erudição européia 
(BARDI, 1994). 

Os anos de formação na juventude são da mesma forma narrados, sem 
tensionamentos com os marcadores raciais. A criança de desenho diferente faz o percurso iniciático 
de artista, estuda pintura com artistas plásticos em ateliês e galerias. Jovem, ingressa na Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e, em seguida, no curso de História da 
Universidade Católica de Salvador – UCSAL. Esse último, não é concluído, mas a faz sensível aos 
temas do patrimônio artístico e cultural da Bahia. Mais uma vez o projeto de erudição é apresentado 
no seu desejo de estudar na École de Beaux Arts na França – sonho compartilhado pelo pai, 
entusiasta da ideia. Nesse momento se configura o deslocamento para o estudo e a 
profissionalização em design. Goya atribui a duas personagens a decisão, o italiano Gino Tapparelli 
– que a orientou para concorrer a uma bolsa de estudos do governo italiano para jovens artistas
brasileiros -, e Romano Galeffi, professor de estética que tinha sua confiança e a informou sobre o
que seria design. Fora essa referência, nenhuma outra motivação é enunciada para o deslocamento
das artes plásticas para o design.

Mais uma vez na Europa, estuda na Universitá Internazionalle Dell’Arte di Firenze-
Itália. Não há eventos relacionados às suas experiências nas aulas e suas vivências como uma 
mulher negra, estrangeira, artista, ou sobre a convivência com os colegas. Goya se desloca na 
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Essa contradição na experiência de Goya nos explicita algumas questões centrais de 
nossos tempos em sociedades moralizadas pelo lugar da produção do social, por exemplo, a 
invisibilidade das mulheres, em especial das mulheres negras, e dos trabalhos de criar/cuidar como 
parte do processo de produção do social. Ademais do sequestro da experiência dessas mulheres e de 
sua participação no que podemos pensar como esfera pública. 

A ênfase dada aos lugares de visibilidade profissional – ou no que poderíamos 
entender como a esfera pública – marca as estratégias que Goya utiliza para narrar sua história. Mas 
essa constatação não é uma ação proposital da narradora, pelo contrário, parece ser a incorporação 
das formas hierarquizadas e desiguais com as quais nossas sociedades, marcadas pelo racismo 
estrutural e pelo machismo, tentam dar conta dos eventos e das vidas. Por outro lado, denunciam a
adesão da narradora ao projeto ativo de protagonista em atividades valorizadas socialmente, aquelas 
profissionais, especialistas e públicas. Deixando de lado os pontos cegos e de invisibilidade, 
localizado no privado da vida doméstica. Essa observação nos permite formular o seguinte 
questionamento, quanto de autonomia tem o sujeito narrador para fugir das prescrições definidas 
pelo gênero biográfico em uma sociedade marcada pela violência e pela desigualdade racial e de 
gênero, como a brasileira? É possível para esses narradores subalternizados – mulheres, negras(os), 
LGBT, outros - proporem outras versões narrativas para suas experiências? Ou, ainda, estaríamos 
dispostos a ouvi-las como legítimas? 

Seguindo as trilhas deixadas pela personagem, Goya nos mostra que ao mesmo 
tempo em que associa sua trajetória a uma tradição européia, ela é tensionada pelas realidades no 
Brasil e na Bahia, mais especificamente. Ela relata que sua primeira professora de artes, que era 
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duração do curso para o projeto final vinculado aos têxteis. Esses eventos são ilustrados por uma 
imagem fotográfica da jovem Goya a frente da Catedral Santa Maria Del Fiori em Florença-Itália. 
Monumento e documento do processo cultural italiano e europeu na renascença. A imagem, para 
além de um registro, é um emblema. Funciona como marcador do processo de formação que a 
artista vivenciou. Ao estar nos espaços do passado, Goya projeta-se na profissão do futuro, o 
design. Em Firenze-Itália, estuda para aliar sua formação de artista a esse futuro profissional, 
mesmo sem saber muito bem como. Apesar de apresentar como a ideia de design os pressupostos 
do anti-design italiano das décadas de 1960 e 1970, a partir da citação de lemas como “a forma 
segue a diversão” e “menos é aborrecido”, o que é explicitado sobre a profissão, a partir da listagem 
de disciplinas, são os pressupostos modernistas, ao modo das escolas mais tradicionais de design
funcionalistas, onde a forma deveria seguir a função e menos sempre seria mais!

O projeto final de curso é rememorado como um momento importante desse 
processo de formação. A artista – em processo de conversão ao design – se dedica ao 
desenvolvimento de estampas para têxteis, orientada pelo professor de processos de produção-têxtil.
Fico a pensar na decisão pelo produto têxtil. Ana Paula Cavalcanti Simione (2007) ao propor uma 
reflexão e crítica sobre “(...) as relações entre história da arte e as dinâmicas de gênero no campo 
artístico brasileiro (...)” (SIMIONE, 2007, p. 89) comenta que a crítica feminista explicita a 
inexistência de nomes de mulheres canônicos nessa disciplina, em função de “(...) uma prática 
sucessiva, mais ou menos institucionalizada, de exclusão das mulheres do campo artístico.” 
(SIMIONE, 2007, p. 91). Essa exclusão operaria com dispositivos de diferenciação com base no 
gênero, promovendo a desigualdade e construindo obstáculos para as mulheres acessarem as 
atividades artísticas de maior prestígio. Simione (2007) nos provoca a refletir sobre as áreas onde as 
mulheres artistas são autorizadas a exercer seu trabalho, e comenta que a hierarquia de gênero foi 
construída a partir da hierarquia entre o trabalho intelectual e trabalho manual. A estrutura do 
dispositivo é perversa, associa o trabalho manual à ausência de reflexão intelectual, seu 
desdobramento, ao ser atravessado pelo gênero, se dá no estigma que é colado nas chamadas artes 
aplicadas – entre outras, o bordado, a pintura com aquarela, a tapeçaria -, lugar ocupado pelas 
mulheres em função das interdições institucionais. 

Essas interdições estão presentes nas escolas canônicas de design, ao que parece, 
presentes nas vanguardas que davam base à profissão do futuro – os modernismos -, como exemplo, 
Simione (2007) comenta sobre como na Bauhaus, as mulheres foram desencorajadas a participar
das disciplinas e ateliês de maior status na escola, tais como, os de arquitetura e pintura, sendo 
direcionadas ao ateliê de tecelagem. Acionando o dispositivo de diferenciação pelo gênero 
associado à inferiorização do trabalho manual, a profissão do futuro participava de um processo 
violento de distinção que se pautava não mais na liberdade e autonomia do(a) artista em um mundo 
em que a industrialização estabelecia a sensibilidade, mas sim em uma estratégia perversa de 
dissimular desigualdades por meio da diferença entre os sexos, pautado em princípios moralistas de 
exclusão e de desqualificação de alguns trabalhos plásticos.

Em meio a essas reflexões e críticas aos dispositivos de interdição que operaram – e
ainda operam nas escolas de design -, fico a pensar sobre a orientação para que a artista-designer se 
direcionasse para os produtos têxteis. Ao seguir o projeto do dispositivo, penso ser possível 
reconstruir seu acionamento. Ao ser Goya uma mulher e artista, ao sobrepor a esses marcadores a 
condição de estrangeira, seria uma alternativa fazer outro projeto de finalização do curso? 

Goya comenta que esse projeto a mobilizou, frequentou estúdios de design e museus 
de têxteis que a provocaram o interesse, nas suas palavras, “Foram várias idas para ao Museo Del 
Tessuto de Prato, que representa a importância da indústria têxtil Toscana. Aos poucos, foi sendo 
construída dentro de mim a vontade de fazer estamparia.” (LOPES, 2016, p. 24). Chamo a atenção para 
a força da narrativa museológica na construção dessa vontade de fazer estamparia. Goya comenta que o 
Museo Del Tessuto apresentava de forma coerente o argumento da importância dessa indústria para a 
economia Toscana. Fico a pensar se esse argumento produziu um efeito potente na personagem, a saber, 
construir nela a vontade. Da mesma forma, penso nessa fórmula que a personagem utiliza – “foi sendo 
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construída dentro de mim a vontade” -, ela expõe que por um lado, o projeto têxtil não era uma 
“vocação” da artista, e agora designer, mas algo que foi construído a partir de uma séria de adesões 
suas, ou constrangimentos, ao lugar de status econômico e cultural dos têxteis, sugerido pela narrativa 
museológica. 

De oura forma, a feminilização dos meios têxteis e a hierarquia que se construiu entre os 
trabalhos plásticos, como problematizados por Simione (2007), são expostas na narração de Goya a 
partir do seu processo de preparação para a execução do projeto, “Fiz outros cursos em Firenze, entre 
eles o de Litografia na Stamperia Santa Reparata e frequentei o Stúdio da designer Linda Ierimonti e a 
Stamperia Fiorentina, para aprender o processo de estamparia.” (LOPES, 2016, p. 24). Nesse 
fragmento, ela explicita um circuito de formação com relação aos têxteis que passa por outras instâncias 
formais e informais, distintas da universidade, como os estúdios de outras designers e de cursos em 
espaços de produção. Silvana Rubino (2010) em seu texto sobre as aproximações entre as trajetórias de 
Charlotte Perriand e Lina Bo Bardi explicita que a preparação das projetistas para o trabalho se deu em 
parte a contrapelo. Onde haveria acesso livre ao conhecimento universitário sobre a arquitetura, em 
geral, e o projeto, em particular, essas duas mulheres encontraram o dispositivo de interdição que 
Simione (2007) descreve. Suas trajetórias são marcadas pela desigualdade de oportunidades estruturadas
a partir do gênero. O diacrítico desse processo é relatado no seguinte evento  

Quando Lina, ao se formar em arquitetura recebeu de Marcello Piacentini o veredicto de 
que se casaria, bella ragazza, para não exercer a profissão, temos um momento simétrico à 
recepção de Le Corbusier deu à jovem Charlotte que batia à porta de seu ateliê em busca de 
trabalho: ‘aqui não bordamos almofadas’(RUBINO, 2010, p. 334).

Rubino (2010) nos conta que ambas as projetistas, de alguma forma, utilizaram de
estratégias não convencionais para realizar sua formação e o exercício da profissão. Elas buscaram 
outras instâncias de formação, que passam pelos cursos particulares, o autofinanciamento para a 
formação de um portfólio de projetos e para o trabalho, e o casamento como uma estratégia para a 
permanência em um mercado refratário a sua presença e aquisição de capital simbólico.

Goya narra, de alguma forma semelhante àquelas projetistas, as estratégias que 
utilizou para se prepara para o seu projeto. Essa mobilização da narradora denuncia por um lado sua 
autonomia e protagonismo no processo de formação, mas por outro lado, permite questionar a 
respeito do apoio institucional que ela teve para a realização desse projeto. Curioso pensar que nada 
desse projeto é explicitado, salvo os eventos de preparação, o encontro com as designers em seus 
stúdios, a formação nas fábricas e a produção de si enquanto designer de estamparias.

De volta ao Brasil nos anos 1980, agora designer, Goya se vê mobilizada a
desenvolver projetos de estamparia étnica. Faz isso, influenciada pelo movimento da diversidade 
étnica promovido pelo processo de globalização do sistema cultural da moda. Contraditoriamente, o 
local passa a ser uma forma de construção da experiência do global, e o étnico sua mais potente e 
expressiva visualidade. A partir desse fenômeno, Garcia-Canclini (2002) problematizou as 
estratégias para as culturas populares, ou étnicas, participarem dos circuitos capitalistas 
globalizados. Esse autor advertia que as culturas populares passavam por processos de 
refuncionalização de suas práticas e significados, operado por agentes protagonistas no complexo 
legitimador do campo da arte e cultura material étnica, de forma a viabilizar sua circulação em 
circuitos hegemônicos; esses processos, em geral, vividos de forma tensa, às vezes violentas, de 
hibridação (GARCIA-CANCLINI, 2005). Ao mapear esses trânsitos biográficos dos artefatos das
culturas populares, o autor nos provoca a pensar sobre as ideias que dão base para a incorporação 
por circuitos especialistas, de artefatos, valores e culturas que não, necessariamente, fazem parte 
dos repertórios cultuais dos grupos hegemônicos. Garcia-Canclini (2002) evidencia que nesse 
campo de batalha desigual, as culturas populares sempre perdem. Todavia, e de forma contraditória, 
o autor também comenta que essa perda não significava, necessariamente, aniquilação do étnico,
mas uma fissura por onde pode ocorrer sua atualização e superação de estigmas como o
anacronismo e a ahistoricidade.
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anacronismo e a ahistoricidade.

construída dentro de mim a vontade” -, ela expõe que por um lado, o projeto têxtil não era uma 
“vocação” da artista, e agora designer, mas algo que foi construído a partir de uma séria de adesões 
suas, ou constrangimentos, ao lugar de status econômico e cultural dos têxteis, sugerido pela narrativa 
museológica. 

De oura forma, a feminilização dos meios têxteis e a hierarquia que se construiu entre os 
trabalhos plásticos, como problematizados por Simione (2007), são expostas na narração de Goya a 
partir do seu processo de preparação para a execução do projeto, “Fiz outros cursos em Firenze, entre 
eles o de Litografia na Stamperia Santa Reparata e frequentei o Stúdio da designer Linda Ierimonti e a 
Stamperia Fiorentina, para aprender o processo de estamparia.” (LOPES, 2016, p. 24). Nesse 
fragmento, ela explicita um circuito de formação com relação aos têxteis que passa por outras instâncias 
formais e informais, distintas da universidade, como os estúdios de outras designers e de cursos em 
espaços de produção. Silvana Rubino (2010) em seu texto sobre as aproximações entre as trajetórias de 
Charlotte Perriand e Lina Bo Bardi explicita que a preparação das projetistas para o trabalho se deu em 
parte a contrapelo. Onde haveria acesso livre ao conhecimento universitário sobre a arquitetura, em 
geral, e o projeto, em particular, essas duas mulheres encontraram o dispositivo de interdição que 
Simione (2007) descreve. Suas trajetórias são marcadas pela desigualdade de oportunidades estruturadas
a partir do gênero. O diacrítico desse processo é relatado no seguinte evento  

Quando Lina, ao se formar em arquitetura recebeu de Marcello Piacentini o veredicto de 
que se casaria, bella ragazza, para não exercer a profissão, temos um momento simétrico à 
recepção de Le Corbusier deu à jovem Charlotte que batia à porta de seu ateliê em busca de 
trabalho: ‘aqui não bordamos almofadas’(RUBINO, 2010, p. 334).

Rubino (2010) nos conta que ambas as projetistas, de alguma forma, utilizaram de
estratégias não convencionais para realizar sua formação e o exercício da profissão. Elas buscaram 
outras instâncias de formação, que passam pelos cursos particulares, o autofinanciamento para a 
formação de um portfólio de projetos e para o trabalho, e o casamento como uma estratégia para a 
permanência em um mercado refratário a sua presença e aquisição de capital simbólico.

Goya narra, de alguma forma semelhante àquelas projetistas, as estratégias que 
utilizou para se prepara para o seu projeto. Essa mobilização da narradora denuncia por um lado sua 
autonomia e protagonismo no processo de formação, mas por outro lado, permite questionar a 
respeito do apoio institucional que ela teve para a realização desse projeto. Curioso pensar que nada 
desse projeto é explicitado, salvo os eventos de preparação, o encontro com as designers em seus 
stúdios, a formação nas fábricas e a produção de si enquanto designer de estamparias.

De volta ao Brasil nos anos 1980, agora designer, Goya se vê mobilizada a
desenvolver projetos de estamparia étnica. Faz isso, influenciada pelo movimento da diversidade 
étnica promovido pelo processo de globalização do sistema cultural da moda. Contraditoriamente, o 
local passa a ser uma forma de construção da experiência do global, e o étnico sua mais potente e 
expressiva visualidade. A partir desse fenômeno, Garcia-Canclini (2002) problematizou as 
estratégias para as culturas populares, ou étnicas, participarem dos circuitos capitalistas 
globalizados. Esse autor advertia que as culturas populares passavam por processos de 
refuncionalização de suas práticas e significados, operado por agentes protagonistas no complexo 
legitimador do campo da arte e cultura material étnica, de forma a viabilizar sua circulação em 
circuitos hegemônicos; esses processos, em geral, vividos de forma tensa, às vezes violentas, de 
hibridação (GARCIA-CANCLINI, 2005). Ao mapear esses trânsitos biográficos dos artefatos das
culturas populares, o autor nos provoca a pensar sobre as ideias que dão base para a incorporação 
por circuitos especialistas, de artefatos, valores e culturas que não, necessariamente, fazem parte 
dos repertórios cultuais dos grupos hegemônicos. Garcia-Canclini (2002) evidencia que nesse 
campo de batalha desigual, as culturas populares sempre perdem. Todavia, e de forma contraditória, 
o autor também comenta que essa perda não significava, necessariamente, aniquilação do étnico,
mas uma fissura por onde pode ocorrer sua atualização e superação de estigmas como o
anacronismo e a ahistoricidade.

Goya comenta que “no final dos anos 70, as estampas dos tecidos tiveram a 
influência da cultura étnica de todo o mundo, o que depois se tornou uma tendência mundial” 
(LOPES, 2016, p. 25). Esse processo de dar a ver os diferentes grupos étnicos que constituem a 
diversidade humana esteve de forma midiática e no sistema cultural da moda pautado pela ideia de 
multiculturalismo. Essa noção, que tomou os anos 1980, configurou-se como uma resposta aos 
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desdobramentos para a economia monetária abstrata e para a economia simbólica, Ortiz (2006)
problematiza que a aparente homogeneização da economia neoliberal, não significou o
desaparecimento das diferentes práticas culturais, mas, pelo contrário, a reivindicação da diferença 
passou a ser um dispositivo de resistência cultural em um mundo que se pretendia abstrato, em 
fluxo e interligado pelas comunicações em tempo real. 

Em meio a esses processos de etnização do mundo como uma forma midiática de 
mobilização do multicultural, provocado pela globalização neoliberal e transnacional, Goya 
explicita que 

[esteve] sempre alerta e sensível, percebendo e intuindo cada vez mais as solicitações dos 
processos criativos que aconteciam (...) sonhava com uma marca que desenvolvesse a 
temática de matriz africana, mostrando a sua diáspora no Brasil, sua simplificação dos 
motivos naturais, e a sua essência que tanto mexe com o mundo. (LOPES, 2016, p.25).

Esse parece ser um momento de virada na trajetória e narração da personagem. O 
tema das marcações identitárias, em geral, e raciais, mais especificamente – com uma perspectiva
crítica a partir da diáspora-, toma o discurso de Goya e vai mediar sua biografia. Aquelas aulas de 
desenho e interpretação da cultura popular, tomadas na infância, vão reverberar em seu processo de 
rememoração do que seria um design que articulasse uma ideia de identidade cultural brasileira, nas 
palavras da designer “[ao retornar ao Brasil] desenvolvi criações com referências na cultura popular 
brasileira (...) com estampas de carrancas, cerâmicas nordestinas e outros artesanatos.” (LOPES, 
2016, p. 25).  

De maneira sutil, às vezes romântica, a racialização da sua produção é operada na 
narrativa de forma a imbricar-se com a própria vida. Em um momento Goya comenta “(...) e eu fui 
aos poucos pensando e criando o conceito do que seria a sonhada marca étnica.” (LOPES, 2016, p. 
27). Com relação a esse procedimento de racialização das práticas plásticas, Conduro (2007) 
problematiza,

o que é arte afro-brasileira? É a arte produzida pelos africanos trazidos ao Brasil, entre os
séculos XVI e XIX, para serem escravizados? É a produção artística de seus descendentes,
escravos ou livres, independentemente do tema?A identidade é determinada por quem faz,
pela autoria? Ou é afro-brasileira toda arte na qual a negritude está representada, seja feita
por africanos e afro-descendentes no Brasil, ou não? O fator determinante é a temática? Ou
são afro-brasileiras apenas as obras em que autoria e tema estão vinculados aos africanos e
seus descendentes? (CONDURU, 2007, p. 09).

Em tensão às questões propostas por Conduru (2007), para Goya essa marca étnica 
de seu trabalho operava em um registro essencializado, uma particularidade resultante das 
articulações entre africanidade e brasilidade, que resultaram em um caminho do meio entre África e 
Brasil (CONDURU, 2007). Ao falar de seu processo de pesquisa para desenvolver as estampas 
étnicas negras, a personagem sentencia “ali [nos tecidos] contava a nossa história, falava da nossa 
gente, do nosso cotidiano, da nossa luta, cor local e dos ancestrais.”(LOPES, 2016, p. 27). Essa 
disposição em direção aos marcadores de uma identidade africana ou afro-brasileira é narrada a 
partir do processo de pesquisa plástica sobre a temática negra associada às tendências de moda que 

921



estavam em pauta nos anos 1980.
Todavia, fico a pensar sobre como esse direcionamento aos marcadores de raça, são 

incorporados ao trabalho de Goya em suas obras, e não, explicitamente, em suas experiências com 
as vivências negras. Atento para a operação de acomodação que a designer executa da experiência 
negra que a constitui. Goya não fala de preconceito racial, não cita em sua experiência as tensões de 
ser uma artista negra em um mercado racista como o brasileiro, não expõe as solidariedades que os 
grupos afro-brasileiros reivindicam para a construção das questões vinculadas a cultura negra e suas 
materialidades/visualidades, em especial, as religiosas e performáticas.  

Por outro lado, ela acomoda, em sua narrativa, essas questões a partir da ideia de 
compósito, “pouco a pouco foi sendo agregadas, ao processo criativo, características cultuais afro-
brasileiras, fatos vivenciados, percebidos e intuídos, observados por mim o que resultou numa 
marca contadora de história da cultura afro-brasileira” (LOPES, 2016, p. 27). Curioso atentar que a 
personagem relata a produção desse compósito a partir do registro da agregação, por fim, da 
acomodação. Essas metáforas utilizadas permitem pensar sobre os vários processos de hibridação 
que estão presentes nessa agregação lenta as “características culturais afro-brasileiras” ao seu 
trabalho e, porque não dizer, à sua vida. Ao propor esse movimento de reflexão, concordo com 
Garcia-Canclini (2005) que temos que nos mover aos intentos de tratar, para além do que nos 
agrega, àquilo que nos dilacera. 

Alio-me a Conduru (2007) para quem essa perspectiva essencialista do que seria o 
complexo afro-brasileiro, pensado a partir, e tão somente, de suas circunscrições discerníveis, é 
problemática. Esse autor nos alerta que essa operação nos levaria a aceitar um tipo de circunscrição
violenta e abstrata que se produz a arte afro-brasileira, enquanto uma confluência e fusão de 
princípios, práticas e imaginários de africanidade e da brasilidade, a partir de um denominador 
comum. A partir disso, seriamos levados a pensar em cultura como algo congênito. Para o autor, 
esse pensamento reduziria as múltiplas experiências que o denominador comum eliminaria, como 
por exemplo, as condições de produção dessas identidades no que toca suas historicidades, 
geografias, antropologias, políticas e estéticas, entre outras (CONDURU, 2007). 

A partir da problematização de Conduru (2007), retorno as perguntas, quais seriam 
as histórias compartilhadas pela personagem, quem seriam as gentes que as protagonizam, sobre 
qual cotidiano ela fala, de qual luta a designer participa. No texto do livro-catálogo “Imagens da 
Diáspora”, remarca-se a importância da presença africana na formação social brasileira. Ademais de 
dar centralidade para a ação de Goya enquanto designer em “(...) resgatar essa trajetória [negra] 
sublinhando, no seu trabalho criativo, através dos seus desenhos, os momentos marcantes da 
diáspora africana e o aculturamento das diferentes etnias no Brasil” (LOPES, 2010, p. 06).

O texto de introdução do livro nos convida a (re)conhecer essa mulher como um 
sujeito que fala sobre “a renovada intervenção dos afrodescendentes no quadro artístico e cultural 
brasileiro contemporâneo” (LOPES, 2010, p. 06). Esse argumento toma por pauta a presença da 
artista em um circuito comercial de arte em Salvador-BA e em alguns centros culturais no País. 
Aqui se retoma o argumento moralista dos sujeitos excepcionais, com trabalhos que merecem ser 
separados por sua qualidade. Curioso perceber que nenhum outro(s) é/são citado(s) como parte 
desse quadro de artistas afro-descendentes ou de um tipo de arte afro-brasileira; mesmo que 
tenhamos conhecimento dos trabalhos de Agnaldo dos Santos, Heitor dos Prazeres, Emanoel 
Araujo, Abdias do Nascimento, Rosana Paulino, Viga Gordilho, entre tantos outros e outras artistas 
que podem ser, e são, referência para a reflexão sobre o campo plural, permeado por questões 
sociais que promovem disjunções e diálogos sobre a questão negra no Brasil, que chamamos de arte 
afro-brasileira (CONDURU, 2007). 

Tendo à crítica desse pressuposto de autonomia criativa da artista. Para além da 
configuração de uma gramática visual afro-brasileira, como aparenta sua narração “a sensação [das 
estampas] de terem sido feitos à mão foram fundamentais, tanto quanto a utilização das mesmas 
cores (...), bem como os experimentos de cores quentes e frias. A questão da cor é muito forte, (...) 
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A utilização da figura e fundo nas estampas criou uma identidade nas formas”. (LOPES, 2016, p. 
27), como pretende nos convencer o texto, Goya toma, no tempo da sua maturidade como artista e 
designer, alguns dos valores que marcam as reivindicações de artistas negros e negras que estão, 
constantemente, a alargar os espaços e categorias da arte, chamada étnica. Entre essas 
reivindicações as tensões artísticas, culturais e sociais que constituem as 
materialidades/visualidades e reflexão sobre a produção de arte contemporânea afro-brasileira.

Entendo que Goya, em seu trabalho, ultrapassa a noção de estilo étnico, caracterizado
por constâncias tipológicas, formais e simbólicas. E isso é pautado, de alguma forma, pelo projeto 
da marca Didara, onde “(...) a finalidade era de (...) ser uma vertente da moda afro-brasileira, (...) 
com um produto com identidade cultural, vinculado à matriz africana e/ou afro-brasileira.” 
(LOPES, 2016, p. 31). Ao construir Didara, Goya ajuda na reflexão sobre as desigualdades que são 
impostas pelo circuito de circulação simbólica, aos artefatos criados para a representação da 
negritude, e dessa forma critica o racismo estrutural, “O meu trabalho foi uma maneira de
empoderar a minha cultura... e... por meio de uma coisa do cotidiano.” (MEU TRABALHO É UMA 
ARTE, 2017).  

O trabalho de Goya se acumula ao trabalho de outros(as) artistas que explicitam os 
regimes de erudição e refinamento que constituem os sistemas de artefatos materiais e imateriais 
das culturas negras, em especial aquela afro-brasileira e um campo de batalha onde as disputas se 
dão de forma desigual, para o lado afro-brasileiro.O trabalho e a vida de Goya permitem “examinar 
sob que condições se administram as diferenças, as desigualdades, a inclusão-exclusão e os 
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que permitiu discutir questões centrais dos tempos que vivemos como a globalização e o consumo, 
o racismo estrutural e as desigualdades de gênero.

De forma ampla, o texto pretendeu explicitar alguns dispositivos que são acionados 
nessa arena de disputas caracterizada pelas marcações de raça, gênero e classe social, que dão base 
para as desigualdades e exclusões relacionada à cultura material. Pretendi, ainda, contribuir para o 
esgarçamento do objeto de estudo das pesquisas sobre a teoria e história do design, reforçando o 
questionamento a respeito das outras histórias e atores que constroem a disciplina, sua prática e
participação no cotidiano. Ou seja, pretendi refletir sobre os termos constitutivos da seguinte 
questão, como a historiografia do design trata em sua narrativa as personagens, coletivos e 
comunidades subalternizadas e seu trabalho. 
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JOGANDO OS TRECOS FORA: PRÁTICAS DE DESCARTE NA CULTURA MATERIAL1 

Ana Claudia Camila Veiga de França2 
Eloy Fassi Casagrande Junior3 

RESUMO 

Partindo do conceito de "treco", apresentado por Daniel Miller no livro "Trecos, troços e coisas - 
Estudos Antropológicos sobre a Cultura Material", como uma ideia ampla e diversa sobre cultura 
material, este artigo visa expor alguns dos aspectos socioculturais envolvidos em práticas de jogar 
coisas fora, visando melhor compreender processos de descarte. São explorados conceitos como 
materialismo, consumismo e primitivismo, destacando-se a dimensão sociocultural das práticas de 
descarte. Qual seria então a função de jogar coisas fora? O descarte é a simples destruição da 
cultura material? A resposta implica em um mergulho mais profundo em uma montanha de trecos 
descartados. Ao que os estudos da cultura material indicam, posicionamentos e sentimentos 
imbricados no descarte não são mais óbvios ou menos complexos do que os investidos nas relações 
de desejo, compra e posse dos trecos. Destaca-se a importância de ampliar estudos sobre o descarte, 
uma vez que possam contribuir no desenvolvimento de uma cultura material em maior sintonia com 
fatores sociais e ambientais, seja na sua produção, consumo e, inevitável, descarte; promovendo 
qualidade de vida e desenvolvimento social e sustentável.  

Palavras-chave: Cultura Material. Descarte. Consumo. Desenvolvimento sustentável. 

1. INTRODUÇÃO: A CULTURA VEM DOS TRECOS

A cultura é uma rede de significados e sentidos, de caráter dinâmico e diverso, a partir do 
qual pessoas constroem e transformam suas práticas cotidianas, em uma negociação constante com 
termos históricos, geográficos e sociais.  Miller (2009) situa a cultura material pelo seu caráter 
recente, uma disciplina pouco reconhecida ou valorizada; mas abrangente, inclusiva e original, 
capaz desde amparar campos estabelecidos como o design, a arquitetura e a arqueologia e até 
orientar a construção de políticas públicas. O ponto de Miller (2009) é que práticas e valores 
culturais são mediados pela materialidade das coisas, ou como afirma o autor, a cultura vem dos 
trecos e é preciso reivindicar o valor que os trecos possuem na mesma proporção do espaço que 
ocupam em nossas vidas. Sobretudo, Miller (2009) entende que, nesta relação, nós também somos 
trecos. De modo que, estudar a cultura material, reconhecê-la e respeitá-la é uma maneira de 
compreender as pessoas e sua humanidade intrinsecamente material.  

Mas afinal, o que seria um treco? Miller (2009) se recusa a delimitar o conceito, mas nos concede 
algumas pistas ao dizer que treco pode ser um e-mail, um beijo, uma folha, uma moda, uma 
embalagem de poliestireno, uma casa ou uma mensagem que chega pelo celular. Se considerarmos 
a abrangência de possibilidades da categoria "treco" proposta por Miller (2009), reconheceremos 
que todos os dias jogamos muitos trecos fora, alguns sem querer, outros com muita vontade, quase 
sempre com sentimentos de alívio, raiva e culpa implicados.  

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo e Design, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Mestre, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, oianafranca@gmail.com.  
3 Doutor, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eloy.casagrande@gmail.com. 
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O descarte entra nesta conversa como uma das práticas que integra a cultura material. Abandonar 
coisas faz parte das relações que estabelecemos com a materialidade, de modo que, identificar 
processos de descarte pode trazer importantes indícios sobre como nos organizamos cotidianamente 
e quais são os afetos e percepções enredados nestas práticas. Dentre tantos sentidos, o descarte é 
entendido, muitas vezes, como desperdício e um grande problema para a sociedade contemporânea. 
E é por este caminho, como trecos jogados no chão dificultando a passagem, que as seguintes 
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sobre o consumo, já que o juízo poderia recair à indústria pesada ou agroindústria, por exemplo, 
ambas com efeitos ambientais em grande escala. No entanto, o discurso tem destacado o papel do 
consumidor, "visto como gastando recursos escassos ou insubstituíveis, e a produção é vista nessa 
instância como auxiliar secundário ao consumo" (MILLER, 2007, p. 35). 

Para Miller (2009), não há escapatória, trecos tem seu custo e progresso, são irrevogavelmente 
contraditórios e complexos.  Se há demanda pela adoção de medidas visando o cuidado, solução e 
prevenção de problemas referentes à geração de descartes; opor-se a cultura material como se esta 
fosse essencialmente poluída e dispensável pouco irá nos ajudar.  

Trecos são ubíquos e problemáticos. Porém, quaisquer que sejam nossos medos ou 
preocupações ambientais com o materialismo, não seremos ajudados por uma teoria dos 
trecos nem por uma atitude que simplesmente nos oponha a eles; como se quanto mais 
pensássemos nas coisas como se elas fosse alienígenas ou estranhas mais nos 
mantivéssemos sacrossantos e puros. (MILLER; 2009, p.110). 

Para Miller (2009), o primitivismo, além de um dos maus usos da antropologia, é uma visão 
simplista que supõe que povos tribais são puros e imaculados, necessariamente menos materialistas 
que as sociedades contemporâneas. Pensar o materialismo deste modo é o que o autor considera 
inútil, pois "nos faz sentir alienados e poluídos simplesmente por sermos quem somos". Não se 
deve confundir a história de uma postura moral do consumo com a história do consumo; pessoas 
sempre consumiram coisas feitas por elas mesmas ou por outras (MILLER, 2007). 

Principalmente, prestar atenção aos trecos é prestar atenção às pessoas, evidenciar e confrontar 
nossa própria materialidade. E se considerarmos que preocupações ambientais envolvem 
necessariamente o cuidado com a vida humana e as gerações futuras, não teremos como 
desconsiderar estudos rigorosos e sensíveis acerca das relações estabelecidas entre pessoas e trecos. 
Miller (2007, p. 39) destaca ainda que "assim como a crítica do consumo precisa ser desfeita por 
sua postura moral subjacente, o mesmo vale para o apoio ao consumo". 

3. OS DESCARTES NOS CRIAM

Existem diversas maneiras de descartar um treco. É possível jogá-lo no lixo domiciliar para 
o serviço de coleta da prefeitura, caso exista na sua cidade; encaminhá-lo para um ponto de entrega
voluntária; doá-lo para alguma instituição ou para pessoas interessadas; organizar um bazar de
usados; vendê-lo a brechós, antiquários ou sebos; levá-lo até cooperativas ou centros de reciclagem;
perdê-lo em uma mudança de endereço; emprestá-lo para alguém pouco comprometido na
devolução; vendê-lo pela internet ou deixá-lo em algum ponto da cidade, na expectativa de que
desapareça. Nem sempre descartamos por vontade própria, mas em muitas circunstâncias o descarte
envolve a decisão de se desfazer de um treco considerado desnecessário, impossível de ser mantido
ou que nos oprime ou chateia de alguma maneira. Ao que tudo indica, estamos diariamente
envolvidos com práticas de descarte. Guardar coisas, por exemplo, é também uma forma de se
relacionar com o descarte. Algumas pessoas resistem e se opõem em descartar certas coisas pelo
valor e qualidade que percebem nelas, dentre tantos outros possíveis motivos.

Um aspecto dos trecos é que alguns são altamente descartáveis. O modelo de desenvolvimento atual 
tem, em parte, sido construído a partir da intensa produção, consumo e descarte de coisas; ao 
mesmo tempo em que se mantém níveis expressivos de exclusão social, miséria e desperdício de 
recursos. Vejamos o exemplo da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Curitiba conta 
com diversos serviços de coleta como, por exemplo, a coleta de lixo domiciliar porta a porta; pontos 
rotativos de entrega voluntária para lixo tóxico domiciliar; coleta agendada para resíduos vegetais e 
entulhos, este último, um ótimo termo para caracterizar trecos que se deseja descartar; há também 
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pontos de entrega voluntária para materiais recicláveis e um programa de troca de resíduos por 
alimentos. Apesar do serviço prestado pela prefeitura, estima-se que 92% dos resíduos recicláveis 
produzidos na cidade são coletados por catadores e catadoras que, muitas vezes, trabalham em 
condições de extrema vulnerabilidade, nas quais pouco ou nada dispõem de ferramentas de 
segurança. Do material coletado pela prefeitura, apenas cerca de 5,7% é efetivamente reciclado 
(SILVA et al, 2017), um aproveitamento baixo diante de outras cidades do mesmo porte. Apesar da 
reputação de cidade ambientalmente exemplar, o que temos atualmente é um cenário de descarte 
intenso com pouco reaproveitamento dos materiais recicláveis e muitas pessoas trabalhando em 
situação precária.  

Embora os dados preocupem, nem tudo se explica pelos números, há aspectos socioculturais 
envolvidos em práticas de descarte que precisam ser compreendidos. Como tratar do descarte 
quando ele está inserido no emaranhado de contextos e enredos de uma cidade, em meio aos 
processos sociais, culturais e imaginários dos que a habitam? Miller (2009) apresenta um bom 
exemplo do seu estudo em Trinidad, com famílias vivendo em acampamentos improvisados, sem 
abastecimento de água ou eletricidade. As mulheres desta comunidade emprestavam, faziam, 
compravam e roubavam suas roupas, chegando a possuir de 12 a 20 pares de sapato, o que pode ser, 
à primeira vista, sentenciado como escolha superficial, diante da escassez de recursos. Para Miller 
(2009) nosso julgamento sobre as escolhas de consumo costuma ser mais severa aos que não são 
ricos, como se nossas próprias escolhas fossem orientadas pela objetividade e racionalidade. Mas há 
mais aspectos que devemos considerar sobre Trinidad, estas mulheres organizavam desfiles 
improvisados nos quais a tônica era o charme e sedução investidos na maneira como as roupas eram 
usadas. Muitas das peças eram utilizadas poucas vezes, sendo esta dinâmica marcada pela 
transitoriedade e individualismo. Como encarar o descarte e a efemeridade dos artefatos envolvidos 
neste particular exemplo? Miller (2009) identificou a liberdade presente na escolha e no uso das 
roupas e acessórios como um aspecto notável. A liberdade de se construir pelo estilo é uma das 
maneiras que os trinitários encontraram para resistir, reafirmar a liberdade diante da escravidão do 
passado e também da precariedade do presente.  

De volta ao Brasil, Sampaio e Ono (2007) apresentam um estudo com mulheres entre 40 e 70 anos 
sobre lavagem e secagem de roupas em edifícios residenciais de Curitiba para verificar a 
receptividade em relação à um possível serviço compartilhado de lavanderia, reduzindo a 
necessidade da posse de um aparelho próprio e do gasto de água utilizado, identificando quais 
seriam as barreiras culturais para tanto. Considerando que a água é fundamental para a vida, de 
difícil acesso para muitas pessoas e que a descartamos cotidianamente, a importância de estudos 
assim reside na possibilidade de investigar estratégias para diminuir o seu desperdício e ampliar seu 
acesso. Com as mulheres da pesquisa em questão, algumas barreiras à implementação de um 
serviço compartilhado de lavanderia se dá pelo afeto investido nas máquinas de lavar que estão 
entre 10 e 30 anos em posse das entrevistadas, nas quais foi percebida "uma postura conservadora, 
marcada pela valorização da posse e do uso individual (SAMPAIO; ONO, 2007, p. 7): 

[...] As justificativas vão desde questões de propriedade ("não quero ninguém mexendo 
nela"), de cuidado no uso ("máquina de lavar é algo muito pessoal, não dá certo. Eu cuido, 
outro não cuidaria"), até de higiene e saúde ("vai que outra pessoa tem alguma coisa").  

Para Miller (2009) nossos trecos não nos representam, mas nos criam. E nossos descartes, poderiam 
também participar da nossa criação? Se para estudar os trecos é preciso estar aonde os trecos estão 
(Miller, 2009), para estudar o descarte é preciso estar aonde coisas descartadas estão, perto tanto das 
pessoas que descartam quanto das que recolhem os descartes. Trecos são coisas que possuímos, 
organizamos, categorizamos, desejamos, e eventualmente e com frequência, descartamos. O 
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descarte é então um aspecto importante para compreender a cultura material, capaz de expressar boa 
parte de nossas crenças e contradições. Ao que parece, também nos criamos pelo descarte.  

4. E DESCARTAR, FUNCIONA?

Em 1896, o arquiteto norteamericano Louis Sullivan escreveu um ensaio intitulado "Grandes 
edifícios comerciais considerados do ponto de vista artístico". Foi este texto que disseminou a ideia 
de que a forma seguiria a função, "segundo a lei de todas as coisas" e aparentemente, todos nossos 
problemas estariam resolvidos. Adolf Loos, arquiteto nascido na República Tcheca, ficou conhecido 
pelo manifesto "Ornamento e Crime", escrito em 1908 e que criticava o dispensável uso de 
ornamentos em artefatos utilitários. Talvez, para Louis Sullivan e Adolf Loos, aos ornamentos, aos 
artefatos não utilitários e a tudo que não "funcionava" bem, caberiam apenas o descarte. Mas não 
foi bem assim que as coisas sucederam. Afinal, o que é função? Seria a função um bom critério para 
orientar o descarte?  

Heskett (2008, p.34) propõe uma expressão alternativa, "a forma segue a ficção", considerando que 
"em contraste com o mundo da natureza, a vida humana é frequentemente inspirada e motivada por 
sonhos e aspirações, e não apenas pela praticidade." Miller (2009, p. 74) também contesta o termo a 
partir de seu estudo no oeste da Índia, em uma comunidade que possuía mais de 50 tipos de 
recipientes de cerâmica com propósitos distintos, no entanto seus usos não podiam ser explicados 
em termos práticos, "incrivelmente mal-adaptados aos propósitos aos quais deveriam servir". Para 
Miller (2009), nunca houve uma sociedade funcional, pois sociedades são redes complexas de 
distinções simbólicas que orientam as práticas e as materialidades, impossíveis de serem explicadas 
por uma perspectiva objetiva do termo função. Tanto para Heskett (2008) quanto para Miller 
(2009), o conceito de função, definitivamente, não é suficiente para nos ajudar a pensar as coisas, ao 
menos não do modo como Sullivan e Loos esperavam.  

Se no cotidiano, há o descarte de pacotinhos, embalagens, lacres e recibos do supermercado que não 
nos servem mais, há também descartes de grande porte que ajudam a reescrever nossa própria 
biografia, com a função simbólica de reeditar a maneira como apresentamos nossa vida. É o que 
acontece muitas vezes em uma mudança de habitação, "as pessoas têm uma chance, por assim dizer, 
de elaborar e fazer reparos no modo como se representam e às suas histórias para si mesmas e para 
o mundo, de acordo com o modo como desejam se ver" (MILLER, 2009, p. 145), desfazendo-se de
algumas coisas e mantendo outras.

Miller (2009) relata também o papel dos artefatos na morte de pessoas queridas, situações de grande 
vulnerabilidade emocional. O sensível exemplo apresentado pelo autor é de uma garota falecida em 
um incêndio, no qual se perderam também fotografias e pertences associados à menina. O esforço 
da mãe foi buscar vestígios materiais da filha na escola e em outros lugares, que pudessem ajudá-la 
a lidar com sua ausência e homenageá-la de alguma maneira. Somente depois desta reconstituição 
material e de muito tempo que foi possível se desfazer dos objetos, mantendo apenas um retrato na 
sala e uma pasta pequena. A objetificação foi importante tanto para constituir quanto para se separar 
de quem se havia perdido.  

O fim de um relacionamento ou de uma etapa da vida, apesar de não ter a mesma intensidade da 
morte, também costuma levar ao abandono de alguns artefatos. Miller (2009) define este processo 
como uma "economia dos relacionamentos", na qual "cada relação significativa, com pessoas ou 
períodos e acontecimentos do passado, foi enfim reduzida a um ou dois objetos, enquanto outras 
lembranças abriram caminho para novas relações." (MILLER, 2009, p.223)  

930 



descarte é então um aspecto importante para compreender a cultura material, capaz de expressar boa 
parte de nossas crenças e contradições. Ao que parece, também nos criamos pelo descarte.  

4. E DESCARTAR, FUNCIONA?

Em 1896, o arquiteto norteamericano Louis Sullivan escreveu um ensaio intitulado "Grandes 
edifícios comerciais considerados do ponto de vista artístico". Foi este texto que disseminou a ideia 
de que a forma seguiria a função, "segundo a lei de todas as coisas" e aparentemente, todos nossos 
problemas estariam resolvidos. Adolf Loos, arquiteto nascido na República Tcheca, ficou conhecido 
pelo manifesto "Ornamento e Crime", escrito em 1908 e que criticava o dispensável uso de 
ornamentos em artefatos utilitários. Talvez, para Louis Sullivan e Adolf Loos, aos ornamentos, aos 
artefatos não utilitários e a tudo que não "funcionava" bem, caberiam apenas o descarte. Mas não 
foi bem assim que as coisas sucederam. Afinal, o que é função? Seria a função um bom critério para 
orientar o descarte?  

Heskett (2008, p.34) propõe uma expressão alternativa, "a forma segue a ficção", considerando que 
"em contraste com o mundo da natureza, a vida humana é frequentemente inspirada e motivada por 
sonhos e aspirações, e não apenas pela praticidade." Miller (2009, p. 74) também contesta o termo a 
partir de seu estudo no oeste da Índia, em uma comunidade que possuía mais de 50 tipos de 
recipientes de cerâmica com propósitos distintos, no entanto seus usos não podiam ser explicados 
em termos práticos, "incrivelmente mal-adaptados aos propósitos aos quais deveriam servir". Para 
Miller (2009), nunca houve uma sociedade funcional, pois sociedades são redes complexas de 
distinções simbólicas que orientam as práticas e as materialidades, impossíveis de serem explicadas 
por uma perspectiva objetiva do termo função. Tanto para Heskett (2008) quanto para Miller 
(2009), o conceito de função, definitivamente, não é suficiente para nos ajudar a pensar as coisas, ao 
menos não do modo como Sullivan e Loos esperavam.  

Se no cotidiano, há o descarte de pacotinhos, embalagens, lacres e recibos do supermercado que não 
nos servem mais, há também descartes de grande porte que ajudam a reescrever nossa própria 
biografia, com a função simbólica de reeditar a maneira como apresentamos nossa vida. É o que 
acontece muitas vezes em uma mudança de habitação, "as pessoas têm uma chance, por assim dizer, 
de elaborar e fazer reparos no modo como se representam e às suas histórias para si mesmas e para 
o mundo, de acordo com o modo como desejam se ver" (MILLER, 2009, p. 145), desfazendo-se de
algumas coisas e mantendo outras.

Miller (2009) relata também o papel dos artefatos na morte de pessoas queridas, situações de grande 
vulnerabilidade emocional. O sensível exemplo apresentado pelo autor é de uma garota falecida em 
um incêndio, no qual se perderam também fotografias e pertences associados à menina. O esforço 
da mãe foi buscar vestígios materiais da filha na escola e em outros lugares, que pudessem ajudá-la 
a lidar com sua ausência e homenageá-la de alguma maneira. Somente depois desta reconstituição 
material e de muito tempo que foi possível se desfazer dos objetos, mantendo apenas um retrato na 
sala e uma pasta pequena. A objetificação foi importante tanto para constituir quanto para se separar 
de quem se havia perdido.  

O fim de um relacionamento ou de uma etapa da vida, apesar de não ter a mesma intensidade da 
morte, também costuma levar ao abandono de alguns artefatos. Miller (2009) define este processo 
como uma "economia dos relacionamentos", na qual "cada relação significativa, com pessoas ou 
períodos e acontecimentos do passado, foi enfim reduzida a um ou dois objetos, enquanto outras 
lembranças abriram caminho para novas relações." (MILLER, 2009, p.223)  
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Qual seria então a função de jogar coisas fora? O descarte é a simples destruição da cultura 
material? A resposta implica em um mergulho mais profundo em uma montanha de trecos 
descartados. Ao que os estudos da cultura material indicam, posicionamentos e sentimentos 
imbricados no descarte não são mais óbvios ou menos complexos do que os investidos nas relações 
de desejo, compra e posse dos trecos. 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E ALGUNS TRECOS PARA GUARDAR

Este artigo teve como objetivo tatear coisas aleatoriamente jogadas no chão, carinhosamente 
guardadas no fundo do armário e lamentavelmente perdidas em uma mudança repentina de cidade, 
para  talvez organizar ideias sobre como e porquê jogamos coisas fora. Estudos sobre processos de 
descarte são um campo complexo e vasto que pode ser explorado a partir de variadas dimensões. 
Pesquisas sobre o descarte podem contribuir no desenvolvimento de uma cultura material em maior 
sintonia com fatores sociais e ambientais, seja na sua produção, consumo e, inevitável, descarte; 
promovendo qualidade de vida e desenvolvimento social e sustentável.  

Sobretudo, estudar o descarte é estar perto, especialmente, das pessoas que recolhem nossos 
descartes, que sofrem diretamente com a escassez de coisas e sistemas perversos de coleta e que 
poderiam participar da construção de práticas mais dignas e justas, favoráveis a preservação de 
recursos e da vida humana. Cuidar do descarte é uma forma de cuidar das pessoas, das gerações 
presentes e futuras.  

É preciso reconhecer que "nós vivemos num tempo no qual a maior parte do sofrimento humano é 
ainda o resultado direto da falta de bens" (MILLER, 2007, p. 38). Se há pegadas de carbono 
envolvidas, "há também pegadas de trabalho, de desperdício e de bem-estar social" (MILLER, 
2009, p. 228). Assim como estudar o consumo pode nos ajudar a compreender nossa própria 
humanidade (MILLER, 2007), considerar e investigar processos de descarte é igualmente relevante.  
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A INDISCERNIBILIDADE DE SIMULACROS DE MATERIAIS DE ORIGEM ANIMAL
NO DESIGN DE VESTUÁRIO DE VEGANOS E SUAS POTENCIAIS IMPLICAÇÕES1
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RESUMO 

No que concerne ao vestuário utilizável pelo público vegano (o qual se abstém, por motivações éticas 
e/ou ideológicas, tanto quanto possível, do consumo de produtos e serviços provindos de animais), 
existem, atualmente no mercado, diversas alternativas sintéticas aos materiais de origem animal que 
os substituem em suas funções estéticas, práticas e/ou simbólicas. Neste contexto, o presente artigo 
contempla uma investigação qualitativa fenomenológica sobre possíveis implicações conceituais e 
práticas mais notáveis, sob o enfoque ético, filosófico, estético, sociológico, semiótico e prático, da 
ideia de simulacro de materiais de origem animal e/ou que façam referência, alusão ou evoquem 
aspectos exteriores de corpos de animais em vestuário de veganos. A partir de buscas a comentários 
de usuários veganos em rede social da internet, aplicação de questionários e entrevistas em 
profundidade com usuários, ativistas do movimento vegano e especialistas do campo, espera-se, com 
esta contribuição, iluminar os campos do design de moda, do veganismo e, consequentemente, dos 
direitos dos animais.  Em virtude do razoável grau de fidedignidade de muitos simulacros – como 
o coloquialmente denominado “couro sintético”, por exemplo – alguns dos resultados desta
investigação sugerem que o mero uso destes tipos de materiais artificiais resultaria pouco aceitável
por ser insuficientemente discernível de materiais provenientes de corpos de animais.
Tal verossimilhança, nestes casos, poderia, de acordo com significativa parcela dos respondentes,
indiretamente contribuir para promover a ideia de que o uso de materiais derivados de animais seria
algo aceitável, estimulando, assim, o consumo de vestuário não condizente com a ideologia
que esposam.

Palavras-chave: Simulacro; Design de moda; veganismo; Vestuário; Consumo. 

1. INTRODUÇÃO

Em se tratando de consumo de vestuário para o público vegano, isto é, consumidores que, por 
motivações de ordem ideológica, abstêm-se do consumo de produtos e serviços provenientes de 
corpos ou secreções de animais, materiais sintéticos e peças de vestuário que não contenham materiais 
de origem animal, mas que simulam suas características funcionais, estéticas e/ou simbólicas, podem 
servir como substitutos dos mesmos.  

De emulações de alguns aspectos formais e físicos a cópias extremamente fidedignas da 
realidade, simulacros de couros, peles, penas, pelos, ossos, pérolas e outras secreções animais, à 
primeira vista, de perto, de longe e/ou aos olhos de leigos, em diferentes graus de parecença, figuram 
características estéticas e sensoriais que os tornam, muitas vezes, indiscerníveis de genuínos materiais 
de origem animal. 

Contudo, mesmo não contendo matérias-primas que, no julgamento de veganos, derivaria de 

1  Trabalho inscrito para o GT Design e consumo, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2  Mestre em Têxtil e Moda pela Each-usp, gabriellaaraujo@usp.br.
3  PhD em Educação de Artes pela New York University, docente dos cursos de graduação e pós-graduação 

em Design da Fau-usp, claudioportugal@usp.br. 
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sofrimento de animais, que se pode depreender a respeito de possíveis implicações conceituais e 
práticas mais notáveis, em termos estéticos, filosóficos, semânticos, sociológicos e éticos do potencial 
de indiscernibilidade de alguns tipos de simulacros de materiais de origem animal, em materiais 
sintéticos presentes em vestuário utilizável por consumidores veganos?  

Muito além de alternativas que possam viabilizar a adaptação a um novo estilo de vida 
daqueles que optaram por não mais consumir produtos cujos componentes derivam de animais, seria 
o uso dos simulacros em questão, quando vistos sendo utilizados por indivíduos veganos, responsável
por glamorizar e/ou fomentar o consumo de peças de vestuário compostos por matérias-primas
originárias de animais, contribuindo para a perpetuação do status quo no qual materiais de origem
animal seriam considerados por muitos indivíduos não veganos como aceitáveis, contradizendo
aspectos da própria ideologia dos mesmos?

Diante de um mercado em crescimento exponencial, como o de produtos veganos, esta 
investigação crítica de natureza qualitativa e caráter fenomenológico, por meio de diferentes 
abordagens metodológicas –  tais como entrevistas pessoais estimuladas, semiestruturadas e em 
profundidade, questionários e buscas a comentários de usuários veganos em redes sociais da 
internet – , discute aspectos socioantropológicos do perfil de consumidores vegetarianos veganos, 
apresentando suas percepções mais notáveis da ideia de indiscernibilidade típica de muitos 
simulacros, contribuindo, assim, para iluminar não apenas os campos do design de moda e do 
veganismo, como também o dos direitos dos animais.

2. REVISÃO PRELIMINAR DA LITERATURA

2.1. VEGANISMO: FILOSOFIA QUE REPERCUTE NO CONSUMO 

Criado em 1944, pelos ativistas britânicos Donald e Dorothy Watson, fundadores da primeira 
Sociedade Vegana, o termo compreende uma filosofia de vida baseada em valores éticos e nos direitos 
dos animais. Consiste na abstenção da contribuição direta e voluntária com qualquer forma de 
exploração, uso e abate de animais (INTERNATIONAL VEGETARIAN UNION, 2013).  

Para tanto, além de adeptos da dieta vegetariana estrita (completamente isenta de derivados 
de animais como carnes, leites, ovos e mel), veganos abolem o consumo de produtos que contenham 
ingredientes e materiais derivados de animais (em que se incluem: cosméticos, produtos de limpeza, 
de vestuário, mobiliário, entre outros), independentemente de seus processos de obtenção implicarem 
ou não, direta ou indiretamente, morte de animais. Além do boicote ao consumo de produtos que 
possam conter componentes provenientes de animais, adeptos desta filosofia de vida também não 
comparticipam de práticas de objetificação de animais, como sua utilização para fins de trabalho, 
rituais religiosos, esportivos, de entretenimento e de experimentação científica (FELIPE, 2010; 
GUIMARÃES, 2010; MÜLLER, 2010; SOCIEDADE VEGANA, 201?).  

Nos últimos quatro anos, as buscas na internet pelo termo “vegano” cresceram mais de 1000% 
no Brasil. De acordo com o IBOPE (2012), cerca de 8% da população brasileira afirma ser adepta do 
vegetarianismo. Dentre este percentual que corresponde a 16 milhões de pessoas, estima-se que 
5 milhões destas sejam veganas, movimentando um mercado que cresce 40% 
ao ano (MUNDO S/A, 2016).  

Embora os dados relativos à população vegana brasileira sejam imprecisos, a oferta de 
produtos adequados às suas necessidades e especificidades tem se demonstrado igualmente crescente 
em países da Europa como Alemanha e Inglaterra, que lideram os países com maior população 
autodeclarada vegana.  Como reflexo da cada vez maior aderência de adeptos desta vertente 
ideológica que implica diretamente sobre a origem e processos de obtenção do que se consome, em 
2015, 14% dos produtos alimentares lançados no velho continente eram voltados para vegetarianos 
ou veganos (MUNDO S/A, 2016).
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Para Thomas Senders, professor emérito de nutrição e dietética da Kings College London, o 
qual dedicou sua carreira em pesquisas sobre a nutrição no sul da Europa, haveria diferenças entre 
vegetarianismo enquanto vertente dietética veganismo enquanto movimento: “veganismo transcende 
a alimentação. É um modo de viver que determina o que as pessoas vestem e como elas vivem.” 
Ainda segundo Senders, embora reconheça o crescimento do mercado de produtos voltados para 
veganos, comparando-o ao de produtos orgânicos, não consegue vê-lo, no futuro, como 
algo dominante (SENTHILINGAM, 2017). 

3. MÉTODO DE PESQUISA

Os métodos definidos para a coleta dos dados apresentados como resultados desta pesquisa 
foram: consultas a comentários de membros de grupos relacionados ao veganismo em rede social da 
internet, entrevistas semiestruturadas e estimuladas, realizadas com ativistas proeminentes da área 
dos direitos dos animais em eventos voltados para o público vegano ocorridos nas cidades de Santos 
e, em sua maior parte, São Paulo, entre os anos de 2015 e 2016.  

FIGURA 1 – EXEMPLO DE PÁGINA EM GURPO VEGANO DE 
REDE SOCIAL DA INTERNET EM QUE DADOS FORAM 
COLETADOS. 
FONTE: FOTO DA AUTORA (2016). 

Além disto, especialistas proeminentes de áreas como filosofia com ênfase em bioética, 
história dos direitos dos animais e design de moda utilizável por veganos foram abordados por meio 
da aplicação de questionários respondidos via internet. Todas as entrevistas pessoais foram 
registradas, mediante permissão dos entrevistados, em gravações de áudio. 
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As técnicas utilizadas para o tratamento e apresentação das informações obtidas nesta pesquisa 
foram: triagem, transcrição de áudios de entrevistas, transcrição de comentários extraídos de 
discussões em grupos veganos de rede social da internet, separação dos dados brutos coletados, 
separação por pertinência, classificação e indexação em busca da identificação de padrões abstratos 
de associação que iluminem a problemática em questão. 

4. RESULTADOS, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO

Apresentam-se, aqui, fragmentos de comunicações nos quais, após serem selecionados por 
pertinência ao espectro estudado, foram analisados e discutidos a fim de iluminar indagações 
exploratórias quanto às possíveis implicações do evento da indiscernibilidade tida aqui como 
característica de alguns tipos de simulacros de materiais de origem animal aplicáveis ao vestuário de 
consumidores veganos.  

Tais resultados, conforme mencionado no item “Método de pesquisa”, contemplam espécie 
de síntese da ótica dos respondentes classificados como usuários veganos (vide subitem 3.1), ativistas 
partícipes de movimentos em prol dos direitos dos animais (vide subitem 3.2) e especialistas das áreas 
de filosofia com ênfase em bioética, história dos direitos dos animais e design de moda utilizável por 
veganos (vide subitem 3.3).

O quadro a seguir indica os códigos dados a cada tipo de respondente, de acordo com as fontes 
e técnicas de coleta de dados empregadas. Tal codificação foi utilizada de modo a salvaguardar a 
identidade dos respondentes cujos comentários foram transcritos e analisados. 

Códigos dos tipos de respondentes Fontes de dados
RGI- n° (identificação do respondente, de 1 a 81); Usuários internautas participantes de grupos temáticos veganos de rede 

social da internet.
RQI- n° (identificação do respondente, de 82 a 92); Usuários internautas respondentes de questionário virtual por meio de

aplicativo de rede social. 
RUE- n° (identificação do respondente, de 93 a 122); Usuários respondentes de entrevistas semiestruturadas em profundidade 

realizadas em eventos veganos em São Paulo e Santos-SP.
RAE- n° (identificação do respondente, de 123 a 132); Ativistas do movimento vegano respondentes de entrevistas 

semiestruturadas em profundidade realizadas em eventos veganos 
em São Paulo e Santos-SP.

REQ- n° (identificação do respondente, de 133 a 138). Especialistas respondentes de questionário via internet, com exceção 
do respondente REQ-135, que foi abordado por meio de entrevista 
semiestruturada, estimulada e em profundidade.

FIGURA 3 – RELAÇÃO ENTRE CODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DOS RESPONDENTES E ORIGEM 
DAS FONTES DE DADOS. 
FONTE: QUADRO ELABORADA PELA AUTORA (2016). 
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3.1 PERCEPÇÕES DE INDISCERNIBILIDADE DE SIMULACROS DE MATERIAIS 
DE ORIGEM ANIMAL, POR PARTE DE USUÁRIOS VEGANOS 

Em se tratando de simulacros, a aparente similitude entre materiais de origem animal e outros 
sintéticos, porém, que arremedam suas características, de acordo com relatos de usuários veganos 
transcritos a seguir, poderia fazer com que as diferenças existentes entre ambos sejam imperceptíveis 
a ponto de confundirem, quem os vê, de tal modo que não consigam discernir a verdadeira origem de 
sua composição. Como demonstram alguns dos depoimentos aqui analisados, a indiscernibilidade 
destes materiais teria, entre outras coisas, implicações morais e éticas, uma vez que, justamente pela 
possibilidade de serem, em muitas situações, indistinguíveis, poderiam aparentar, aos olhos de leigos, 
falsas incoerências entre o vestuário de veganos e a ideologia esposam, ou, então, induzi-los a 
adquirirem materiais de origem animal, ainda que por engano. 

Comentários de respondentes veganos, como os transcritos a seguir, denotam a percepção 
fidedignidade em simulacros de materiais de origem animal, em materiais sintéticos: Ao olhar de 
leigos, couro falso e animal podem ser idênticos! (RGI-6) e A Stella McCartney [marca britânica de 
vestuário que comercializa diversos produtos veganos que configuram simulacros de materiais de 
origem animal] (...) tem muita coisa que é muito igual...  (RGI-14). Tamanha semelhança, para a 
estilista de uma  marca de vestuário vegano, RUE-100, seria problemática também pelo fato de existir 
o comércio de materiais de origem animal com alegações de origem sintética.

Neste caso, a presença de etiqueta de composição ao invés de ajudar o consumidor a identificar 
a derivação do material, poderia fazê-lo adquirir derivados de animais sem seu consentimento:  

O único problema é que eu acho que, às vezes, vende-se algo de origem animal, como se 
fosse sintético. As peles sintéticas evoluíram a tal ponto, com tanta semelhança, que as 
pessoas não distinguem.... Essas peles artificiais, as muito boas, as mais incríveis, são muito 
caras.... Já a pele de cachorro e de gato, verdadeiras, são muito baratinhas, vêm da China... 
São bem mais baratas que pele artificial vagabunda.... Então, muitas marcas vendem pele 
verdadeira como sintética.... A M.Officer [marca nacional de vestuário] já fez isso...

O comércio de materiais de origem animal, como sendo sintéticos, seria igualmente 
preocupante para outros dois participantes internautas de grupo vegano de rede social, tal como é 
explicitado nos fragmentos: Eu mesma já me deparei, uma vez, com pele de coelho sendo vendida 
como pele sintética. Devemos estar sempre alertas... (RGI-4) e: 

O que mais existe são produtos chineses baratos e com pele verdadeira. Não são de grife, 
mas são baratos. Aqui no grupo mesmo já foi alertado para termos cuidado ao acharmos 
que estamos adquirindo pele falsa, porque nem todas são... Lojas Marisa [cadeia de varejo 
de moda] mesmo, vende pele baratíssimo... (RGI-3).

Por este motivo, a vegana RUE-100 complementa que, se um dia quisesse adquirir simulacros 
sintéticos de pele animal, optaria por versões menos fidedignas em relação a aspectos de peles 
genuinamente derivadas de animais:  

Eu não compro pele, não é meu estilo, mas, se eu um dia quisesse, seria uma extremamente 
artificial, daquelas que você olha e pensa em ursinho de pelúcia... Para não gerar dúvida, 
para eu não comprar uma pele com toque de verdadeira, estando na etiqueta que ela é 
artificial e, na verdade, ela é real... 

Como observa-se nos relatos abaixo, dificuldades para discernir diferenças entre o que é 
artificial e que deriva de animais, tais como materiais sintéticos que aludem à pena e ao couro de 
animais, demonstraram ser questão relevante no que concerne ao consumo de vestuário por veganos: 
Eu não entendo nada de couro, não sei distinguir o real do sintético, pode me julgar, sou vegano há 
5 anos... (RGI-45); Sapato é osso! Sou apaixonada por mocassim e a maioria é de couro... 
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Me sinto péssima, comprei porque a menina disse que era sintético mas, duvido muito... (RGI-22) e: 

(...) não é todo mundo que sabe identificar a diferença entre um couro legítimo e um não 
legítimo...Um couro não legítimo, que seja de qualidade, vai parecer muito com um 
legítimo... Você só vai perceber se você tocar nele, sentir o cheiro... aí é diferente... Se ele 
for de qualidade, as pessoas não vão perceber... (RUE-110);  

Alguém tem um truque para identificar couro/camurça animais (“verdadeiros”) e evita-los 
com segurança? Costumo enfrentar a maior dificuldade para comprar, inclusive porque, às 
vezes, o material é sintético, mas as vendedoras dizem que é animal para “agregar valor” 
(mas, de todo modo, fico receosa e não compro).  E, em termos de informações claras no 
produto em si... pior ainda, neca de pitibiriba... (RGI-37). 

Ainda em relação às dificuldades para distinguir materiais sintéticos de originários de animais 
em vestuário, contribuem para esta interpretação os comentários a seguir: E como diferenciar o couro 
sintético do animal? Não sei fazer isso da maneira exata.... Sou leiga, ainda não sei diferenciar o 
couro (aceito dicas)... (RGI-8); (...) onde comprar penas falsas? (...) fui na 25 e fiquei em dúvida se 
as que eu encontrei eram, ou não e eu não poderia queimar uma para saber... (RGI-29); Mas, talvez, 
olhando aquela parte dura da pena, dê para diferenciar.... Geralmente, as que encontro de pombas 
e outros animais são furadas e ocas. As falsas não devem ser feitas assim, não sei... (RGI-31); Se 
alguém souber de uma maneira efetiva de identificar penas sintéticas, ainda me interesso... (RGI-32) 
e (...)é até difícil de comprar, às vezes, tênis, que não está escrita a composição na embalagem, por 
conta desse negócio deles acharem que se é de couro, é de qualidade (RUE-96).  

Nota-se, ainda, nos relatos dos participantes RGI-37 e RUE-96, que haveria carência de 
informações precisas quanto à composição dos produtos em etiquetas e embalagens, o que dificultaria 
a identificação da composição dos materiais intrínsecos de peças de vestuário. 

Grande parte dos comentários de usuários acima transcritos foram coletados a parir de 
sondagens em grupos veganos de rede social da internet. Tais pontos de vista retratam a 
espontaneidade com que emergiram os questionamentos em relação a técnicas (ainda que amadoras) 
de identificação da origem de simulacros de materiais de origem animal. Diante desta realidade, como 
observa-se na fala do também internauta vegano, membro do mesmo grupo virtual, RQI-89, que teve 
a iniciativa de elaborar espécie de manual com dicas para distinguir materiais sintéticos de originários 
de animais, presentes em peças de vestuário: Prometi ao pessoal do grupo veganismo do Facebook 
fazer essa semana um guia de como identificar material sintético ao comprar um calçado, cinto, 
carteira, etc.

Além da possibilidade de consumo de materiais derivados de animais, contrariamente ao 
desejo de compra de consumidores veganos, a evidente parecença de materiais sintéticos com outros 
originários de animais poderia fazer de sua natureza indiscernível, também por parte de pessoas não 
veganas que os vissem, quando utilizados em público. Tal fenômeno, segundo os relatos abaixo, 
implicariam duas hipotéticas reações. A primeira, de ordem moral, seria a de que, ao avistarem um 
indivíduo vegano utilizando um produto com aparência de derivado de animais, poderia incorrer em 
julgamento de incoerência entre a filosofia e a prática do veganismo.  

Ratificam esta interpretação os comentários a seguir: Eu me preocupo quando estou usando 
certas coisas, tipo esse par de botas que eu tenho aqui, e eles não são de leather (couro), são de 
pleather (couro sintético feito de plástico) ... Me preocupo quando estou andando por aí e as pessoas 
podem pensar que é pele de vaca... (RUE-113); Já me senti incomodada no sentido de que “Ah, eu 
vou colocar aquela sapatilha que tem estampa de onça e será que alguém vai achar que eu estou 
usando uma coisa que é de couro?” (RUE-116); (...) quando estou usando alguma peça em couro 
sintético, é comum aparecer alguém que sabe da minha posição em relação aos animais querer 
apontar uma incoerência, então é uma ótima oportunidade de mostrar que há opções (RQI-89); 
(...) mesmo que não seja verdadeiro, quem está vendo, pode passar por isso e achar uma coisa normal 
e eu não quero isso... (RUE-104); Alguém poderia entrar de couro sintético num restaurante vegano 
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e as pessoas acharem que é de verdade, e julgá-las erroneamente. Resumindo: pegadinha do 
malandro! (RGI-45) e Tipo meu tênis aqui... o pessoal pode achar que isso é camurça de animal..., 
mas é totalmente sintético... o dia todo a gente se depara com esses tipos de produtos... (RUE-95).  
A figura 40, a seguir, ilustra o calçado referido pela jovem vegana RUE-95, fotografado com seu 
consentimento e autorização durante a realização da entrevista:  

FIGURA 4 – CALÇADO DA RESPONDENTE USUÁRIA VEGANA 
RUE-95, FOTOGRAFADO DURANTE A ENTREVISTA. 
FONTE: FOTO DA AUTORA (2016). 

Já a segunda implicação, de ordem mais conceitual, subjetiva e abstrata, seria decorrente da 
interpretação de que o uso de animais, para fins de vestuário, seria aceitável, contribuindo para a 
perpetuação desta ideia ou, até, indiretamente, estimulando o consumo de produtos advindos 
de animais, quando tais arremedos sintéticos fossem vistos por pessoas não veganas, conforme pode 
ser observado nos seguintes fragmentos: Creio que incentiva. Por exemplo: saio com couro sintético 
na rua. Aí alguém acha bonito e fala: quero uma jaqueta de couro também. Vai lá e compra. Sei lá... 
meu pensamento...(RGI-3), O problema é que, às vezes, as pessoas, que estão de fora, não sabem 
que é sintético...  A maioria das pessoas nem sabem o que é couro, o que é pele... Então, talvez, por 
esse âmbito, não seja tão bom, pela falta de informação das pessoas (RUE-111) e (...) uma pessoa 
que não conhece, ainda mais aqueles que são de “pelinho”, que parecem que é couro de boi... Talvez 
seja ruim pelas pessoas que não têm conhecimento, porque você não tem como saber, só olhando, se 
aquilo é de origem animal ou não... (RUE-96).  

De acordo com a opinião de alguns respondentes, haveria diferentes graus 
de indiscernibilidade, variáveis de acordo com o tipo do simulacro e proporcionais à fidedignidade 
do arremedo. No entanto, ao que parece e em alguns casos, estes seriam perceptíveis quando 
examinados de perto, o que não evitaria interpretações equivocadas quanto à sua composição, como 
denotam os comentários a seguir: Se você olhar direito, vai ver que é sintético (RUE-108), É claro 
que há diferença, mas, eu teria que explicar às pessoas que vejo ou conheço, “Não, isto não 
é verdadeiro...”, sabe? (RUE-119) e:

(...) a roupa, a gente sabe que é estampada, mas a estampa de cobra no courvim, é muito.... 
Sei lá, a pessoa vai olhar assim e, como é que vai saber se é sintética ou não? Tem uma 
diferença.... Você usar no têxtil, ainda vai, mas, no couro sintético, é uma coisa muito 
evidente.... Talvez, pode incentivar quem olhar isto a comprar algo que seja de couro. Acho 
que o que “pega” mais é a estampa, de couro de cobra, de crocodilo, porque, querendo ou 
não, ela não vai pensar que pode ser sintético... isto, no couro sintético... (RUE-101). 

938 



e as pessoas acharem que é de verdade, e julgá-las erroneamente. Resumindo: pegadinha do 
malandro! (RGI-45) e Tipo meu tênis aqui... o pessoal pode achar que isso é camurça de animal..., 
mas é totalmente sintético... o dia todo a gente se depara com esses tipos de produtos... (RUE-95).  
A figura 40, a seguir, ilustra o calçado referido pela jovem vegana RUE-95, fotografado com seu 
consentimento e autorização durante a realização da entrevista:  

FIGURA 4 – CALÇADO DA RESPONDENTE USUÁRIA VEGANA 
RUE-95, FOTOGRAFADO DURANTE A ENTREVISTA. 
FONTE: FOTO DA AUTORA (2016). 

Já a segunda implicação, de ordem mais conceitual, subjetiva e abstrata, seria decorrente da 
interpretação de que o uso de animais, para fins de vestuário, seria aceitável, contribuindo para a 
perpetuação desta ideia ou, até, indiretamente, estimulando o consumo de produtos advindos 
de animais, quando tais arremedos sintéticos fossem vistos por pessoas não veganas, conforme pode 
ser observado nos seguintes fragmentos: Creio que incentiva. Por exemplo: saio com couro sintético 
na rua. Aí alguém acha bonito e fala: quero uma jaqueta de couro também. Vai lá e compra. Sei lá... 
meu pensamento...(RGI-3), O problema é que, às vezes, as pessoas, que estão de fora, não sabem 
que é sintético...  A maioria das pessoas nem sabem o que é couro, o que é pele... Então, talvez, por 
esse âmbito, não seja tão bom, pela falta de informação das pessoas (RUE-111) e (...) uma pessoa 
que não conhece, ainda mais aqueles que são de “pelinho”, que parecem que é couro de boi... Talvez 
seja ruim pelas pessoas que não têm conhecimento, porque você não tem como saber, só olhando, se 
aquilo é de origem animal ou não... (RUE-96).  

De acordo com a opinião de alguns respondentes, haveria diferentes graus 
de indiscernibilidade, variáveis de acordo com o tipo do simulacro e proporcionais à fidedignidade 
do arremedo. No entanto, ao que parece e em alguns casos, estes seriam perceptíveis quando 
examinados de perto, o que não evitaria interpretações equivocadas quanto à sua composição, como 
denotam os comentários a seguir: Se você olhar direito, vai ver que é sintético (RUE-108), É claro 
que há diferença, mas, eu teria que explicar às pessoas que vejo ou conheço, “Não, isto não 
é verdadeiro...”, sabe? (RUE-119) e:

(...) a roupa, a gente sabe que é estampada, mas a estampa de cobra no courvim, é muito.... 
Sei lá, a pessoa vai olhar assim e, como é que vai saber se é sintética ou não? Tem uma 
diferença.... Você usar no têxtil, ainda vai, mas, no couro sintético, é uma coisa muito 
evidente.... Talvez, pode incentivar quem olhar isto a comprar algo que seja de couro. Acho 
que o que “pega” mais é a estampa, de couro de cobra, de crocodilo, porque, querendo ou 
não, ela não vai pensar que pode ser sintético... isto, no couro sintético... (RUE-101). 

e as pessoas acharem que é de verdade, e julgá-las erroneamente. Resumindo: pegadinha do 
malandro! (RGI-45) e Tipo meu tênis aqui... o pessoal pode achar que isso é camurça de animal..., 
mas é totalmente sintético... o dia todo a gente se depara com esses tipos de produtos... (RUE-95).  
A figura 40, a seguir, ilustra o calçado referido pela jovem vegana RUE-95, fotografado com seu 
consentimento e autorização durante a realização da entrevista:  

FIGURA 4 – CALÇADO DA RESPONDENTE USUÁRIA VEGANA 
RUE-95, FOTOGRAFADO DURANTE A ENTREVISTA. 
FONTE: FOTO DA AUTORA (2016). 

Já a segunda implicação, de ordem mais conceitual, subjetiva e abstrata, seria decorrente da 
interpretação de que o uso de animais, para fins de vestuário, seria aceitável, contribuindo para a 
perpetuação desta ideia ou, até, indiretamente, estimulando o consumo de produtos advindos 
de animais, quando tais arremedos sintéticos fossem vistos por pessoas não veganas, conforme pode 
ser observado nos seguintes fragmentos: Creio que incentiva. Por exemplo: saio com couro sintético 
na rua. Aí alguém acha bonito e fala: quero uma jaqueta de couro também. Vai lá e compra. Sei lá... 
meu pensamento...(RGI-3), O problema é que, às vezes, as pessoas, que estão de fora, não sabem 
que é sintético...  A maioria das pessoas nem sabem o que é couro, o que é pele... Então, talvez, por 
esse âmbito, não seja tão bom, pela falta de informação das pessoas (RUE-111) e (...) uma pessoa 
que não conhece, ainda mais aqueles que são de “pelinho”, que parecem que é couro de boi... Talvez 
seja ruim pelas pessoas que não têm conhecimento, porque você não tem como saber, só olhando, se 
aquilo é de origem animal ou não... (RUE-96).  

De acordo com a opinião de alguns respondentes, haveria diferentes graus 
de indiscernibilidade, variáveis de acordo com o tipo do simulacro e proporcionais à fidedignidade 
do arremedo. No entanto, ao que parece e em alguns casos, estes seriam perceptíveis quando 
examinados de perto, o que não evitaria interpretações equivocadas quanto à sua composição, como 
denotam os comentários a seguir: Se você olhar direito, vai ver que é sintético (RUE-108), É claro 
que há diferença, mas, eu teria que explicar às pessoas que vejo ou conheço, “Não, isto não 
é verdadeiro...”, sabe? (RUE-119) e:
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evidente.... Talvez, pode incentivar quem olhar isto a comprar algo que seja de couro. Acho 
que o que “pega” mais é a estampa, de couro de cobra, de crocodilo, porque, querendo ou 
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Dificuldades na distinção de materiais sintéticos que evocam aspectos estético-formais de 
derivados de animais como o couro, não seriam, segundo comentário do usuário vegano RQI-89, 
problema exclusivo de pessoas imperitas em relação à identificação de materiais. Conforme relata no 
trecho a seguir, mesmo pessoas acostumadas a lidar com o couro genuinamente animal acabaram não 
sabendo discernir a origem sintética da carteira do usuário vegano: 

(...) uma vez, no trabalho, me questionaram o porquê de eu usar uma carteira de couro. 
Mostrei aos dois colegas que me perguntaram seesta carteira era de sintético. Achei dois ou 
três lugares onde era possível ver o verso do material e, por ali, se identifica se é couro 
animal ou não. O detalhe é que destes dois colegas, um é formado em tecnologia de couro 
para calçados e outro trabalhou em curtume de couro por 20 anos, e não souberam 
identificar que o material da carteira era sintético.

3.2 PERCEPÇÕES DE INDISCERNIBILIDADE DE SIMULACROS DE MATERIAIS 
DE ORIGEM ANIMAL, POR PARTE DE ATIVISTAS VEGANOS 

Nesta subdivisão dos resultados da pesquisa, são apresentados e analisados fragmentos do 
discurso de oito indivíduos veganos que atuam como ativistas dos direitos dos animais, nos quais 
também foram observados relatos quanto à indiscernibilidade entre simulacros sintéticos e materiais 
derivados de animais, em decorrência da percepção de similitude compartilhada por ambos tipos de 
materiais. 

Nota-se, nos fragmentos a seguir, que haveria pessoas incapazes de discernir possíveis 
diferenças existentes entre alguns tipos de imitações e o que considera-se ser original: Em alguns 
casos talvez até o consumidor nem saiba que se trata de um produto de “imitação”... (RAE-132); 
(...) as pessoas nem sabem que é sintético ou que estão comprando couro sintético... (RAE-131); 
Couro sintético eu evito usar porque, indiretamente, faz apologia ao uso de couro porque, uma 
pessoa, na rua, não diferencia um do outro. A pessoa não vai saber se você está usando ou 
não... (RAE-124) e (...) eu tinha uma jaqueta de couro falso.... A imitação é tão boa, que você se 
confunde, mesmo... (RAE-129). 

De acordo com o depoimento da ativista vegana RAE-126, ela própria teria dificuldades para 
distinguir materiais sintéticos dos derivados de animais com que se parecem: Eu sei que existe pele 
sintética porque, no trabalho, o pessoal que sabe que eu sou vegana já avisa “é sintética, tá?”, já 
vão explicando que a pele não é de verdade...(RAE-126). 

A percepção de fidedignidade entre o que poderia ser considerado cópia e sua matriz, seria, 
para RAE-129, assunto suscitador de questionamentos em relação a quais seriam suas possíveis 
implicações práticas, morais e éticas: Se a gente começar a pensar que não tem problema, qual vai 
ser a linha demarcatória entre usar uma pele de verdade e não usar? Qual é linha demarcatória 
entre usar coisa verdadeira e uma que imita a tal ponto, tão perfeitamente, que parece? 

Neste contexto, como pode ser observado nos comentários transcritos a seguir, implícitas ao 
uso de alguns tipos de simulacros, estariam implicações como apontamento de possíveis contradições 
entre o conceito e a prática do veganismo por parte destes ativistas entrevistados: As pessoas 
confundem muito isso, é até um assunto interessante. Muitas vezes as pessoas me veem com um 
sapato de onça e me questionam: -“mas você não é vegana?” Aí eu falo: -“eu sou, não matei nenhum 
bicho para que isto esteja aqui! ” (RAE-128); (...) tenho uma bolsa que parece couro e um vegano 
postou no Facebook que eu usava bolsa de couro verdadeiro! Mas, a pessoa sabia que eu era uma 
ativista conhecida e, foi mais uma rixa pessoal para me atacar, só... (RAE-130) e:  

A pessoa não vai saber se você está usando ou não.... Eu evito, principalmente no ativismo,
qualquer coisa que possa tirar um pouco da credibilidade porque... eu falo uma coisa, mas 
a pessoa está vendo outra... se ela não perguntar, vai para casa com aquilo na cabeça, tipo 
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“ah... o cara estava ali falando para mim sobre os animais, mas estava usando couro...” 
(RAE-125).

Poucas pessoas na rua, hoje, (ainda mais com as fakes muito perfeitas) saberiam distinguir 
se é pele de um coelho, se é uma chinchila ou se é sintético, e acham bonito e vão comprar 
uma pele de coelho ou uma chinchila... Não sabem fazer essa diferenciação... (RAE-130).

De acordo com RAE-129, a possibilidade de confusão de simulacros em materiais sintéticos 
com derivados de animais seria alvo de críticas, inclusive, por outros indivíduos igualmente adeptos 
à ideologia do veganismo, mesmo quando conscientes de sua composição artificial, devido ao 
potencial atribuído a alguns materiais de confundirem outras pessoas:  (...) disseram que, mesmo não 
sendo de origem animal, “tinha tudo para ser de verdade”... Ela foi quase linchada por outros 
ativistas, por estar com um casaco da Zara com imitações do pelo de um animal...

Percebe-se, de acordo com o depoimento a seguir, que haveria certa tolerância em relação à 
aceitabilidade de algumas imitações de materiais de origem animal. Ao que parece, partindo do 
pressuposto que a ideia de simulacro de couro bovino em materiais sintéticos já seria parte do senso 
comum, o discernimento de sua origem já seria algo mais viável. No caso de materiais como penas 
artificiais, seguindo o mesmo raciocínio, não seriam tão bem aceitas, em virtude da presunção de 
provável ignorância da população quanto à existência de alternativas isentas de componentes animais: 
É bem difícil a pessoa saber que existe pena sintética. Daí ela acha bonito e compra uma pena de 
verdade. As pessoas já sabem bastante que existe couro sintético... (RAE-123).

Para a senhora vegana e ativista RAE-130, outro agravante da ideia de indiscernibilidade desta 
categoria de materiais seria seu uso público, sobretudo quando utilizadas por pessoas muito 
conhecidas:

Acho que o homem é um produto do meio. Se ele fica o tempo todo vendo estampas de 
animais, como eu disse, ele não vai saber diferenciar o verdadeiro do falso.... Reforça a 
imagem e eu acho que não agrega, porque as pessoas não buscam informação... 
Se buscassem e houvesse mais campanhas de conscientização, elas poderiam saber discernir 
uma coisa de outra. Mas, a pessoa que está passeando na rua, vai achar bonito meu casaco 
de pele falsa, daí na 25 de março e pode ser que ela compre uma pele de chinchila 
verdadeira, por ter achado bonito em mim. E se (a pele falsa) for vista em celebridades, 
ídolos... piorou! mesmo sendo fake! Como é o caso do J. Leto, vocalista da... (banda 30 
seconds to Mars), que é vegano... Ele fez um show usando um casaco de pele até o chão, e 
era super fake!, mas, todo mundo, todo dia, quando falam do J.Leto, falam que ele estava 
usando peles... Não era de verdade!, era fake, ele já fez dez declarações a respeito... 
Não adianta ele escrever... a pessoa fica com a imagem! E ele é bonito, as pessoas querem 
ser como ele... então, vão lá e compram um casaco com pele de urso, porque parece pele de 
urso, achando que é J.Leto... O que fica é a imagem e não o que ele escreve... As pessoas 
não leem nada hoje em dia! Poucos iriam atrás de informações a respeito... Você acha que 
o cara vai ler na internet que o cara é vegano e não usa peles verdadeiras? Que nada! Ele
vai é comprar a pele verdadeira.... Ao invés de divulgar a mensagem de que há alternativas 
veganas... é pior! A gente vive em uma sociedade extremamente consumista que só dá valor 
para o visual. 

3.3 PERCEPÇÕES DE INDISCERNIBILIDADE DE SIMULACROS DE MATERIAIS 
DE ORIGEM ANIMAL, POR PARTE DE ESPECIALISTAS EM MODA E/OU EM DIREITOS 
DOS ANIMAIS 

Relatos sobre a parecença entre simulacros do couro, reproduzidos em materiais sintéticos, 
denotam a possibilidade de serem facilmente confundidos com materiais originários de animais, como 
demonstram os fragmentos extraídos do discurso de três respondentes, transcritos a seguir: No caso 
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Para a senhora vegana e ativista RAE-130, outro agravante da ideia de indiscernibilidade desta 
categoria de materiais seria seu uso público, sobretudo quando utilizadas por pessoas muito 
conhecidas:

Acho que o homem é um produto do meio. Se ele fica o tempo todo vendo estampas de 
animais, como eu disse, ele não vai saber diferenciar o verdadeiro do falso.... Reforça a 
imagem e eu acho que não agrega, porque as pessoas não buscam informação... 
Se buscassem e houvesse mais campanhas de conscientização, elas poderiam saber discernir 
uma coisa de outra. Mas, a pessoa que está passeando na rua, vai achar bonito meu casaco 
de pele falsa, daí na 25 de março e pode ser que ela compre uma pele de chinchila 
verdadeira, por ter achado bonito em mim. E se (a pele falsa) for vista em celebridades, 
ídolos... piorou! mesmo sendo fake! Como é o caso do J. Leto, vocalista da... (banda 30 
seconds to Mars), que é vegano... Ele fez um show usando um casaco de pele até o chão, e 
era super fake!, mas, todo mundo, todo dia, quando falam do J.Leto, falam que ele estava 
usando peles... Não era de verdade!, era fake, ele já fez dez declarações a respeito... 
Não adianta ele escrever... a pessoa fica com a imagem! E ele é bonito, as pessoas querem 
ser como ele... então, vão lá e compram um casaco com pele de urso, porque parece pele de 
urso, achando que é J.Leto... O que fica é a imagem e não o que ele escreve... As pessoas 
não leem nada hoje em dia! Poucos iriam atrás de informações a respeito... Você acha que 
o cara vai ler na internet que o cara é vegano e não usa peles verdadeiras? Que nada! Ele
vai é comprar a pele verdadeira.... Ao invés de divulgar a mensagem de que há alternativas 
veganas... é pior! A gente vive em uma sociedade extremamente consumista que só dá valor 
para o visual. 

3.3 PERCEPÇÕES DE INDISCERNIBILIDADE DE SIMULACROS DE MATERIAIS 
DE ORIGEM ANIMAL, POR PARTE DE ESPECIALISTAS EM MODA E/OU EM DIREITOS 
DOS ANIMAIS 

Relatos sobre a parecença entre simulacros do couro, reproduzidos em materiais sintéticos, 
denotam a possibilidade de serem facilmente confundidos com materiais originários de animais, como 
demonstram os fragmentos extraídos do discurso de três respondentes, transcritos a seguir: No caso 

das botas, sandálias e sapatos, é praticamente impossível distinguir em muitos deles se foram 
compostos com couro bovino ou se temos ali uma imitação sintetizada (REQ-136), O material que 
eu uso, que é similar ao de origem animal, é o poliuretano, que é o que o que eu acabo utilizando em 
sapatos e que pode remeter ao couro, talvez, que é mais brilhante, tem uma cara mais “plástica”, 
mas... passa batido como couro! (REQ-135) e Como vegano, eu reparo, por exemplo, se pessoas à 
minha volta usam roupas ou adereços de couro, e sem ter certeza de serem imitações ou originais, 
isso me causa estranhamento (REQ-138). 

A possibilidade de o simulacro do couro ser confundido com o próprio material de origem 
animal aparentou ser preocupante para a participante REQ-136, filósofa especialista em bioética, 
devido ao fato de serem razoavelmente semelhantes entre si, poderiam levar pessoas que os vissem 
de longe a pensarem que seus usuários, de fato, estariam utilizando derivados de animais, o que 
poderia implicar dedução de falsas incoerências entre discurso e prática do veganismo. Como afirmou 
a respondente no comentário a seguir, quando se utiliza de material sintético semelhante ao couro em 
aparições mais públicas, costuma fazer a ressalva de que seus calçados caracterizam versões 
artificiais:

Já troquei ideias com algumas pessoas, por conta de jaquetas sintéticas que não se podia 
saber, só olhando, se eram couro animal ou imitação. Também quanto a botas e sapatos, 
sempre que posso, nos auditórios onde me apresento, faço questão de deixar claro que são 
sintéticos, embora não se possa saber só olhando de longe. Chego a usar botas já meio 
esfoladas, porque dá para ver que não são de couro animal. Mas nem sempre é possível 
andar com elas em certos espaços (REQ-136). 

A similitude excessiva de alguns materiais sintéticos com outros, oriundos de animais, como 
o couro de cobra, por exemplo, seria algo reprovável, na opinião da vegana e designer de moda
REQ-135, pois, além de fazê-los indiscerníveis uns dos outros, poderiam denotar que a ideia de
utilização de animais em vestuário seria aceitável por seus usuários:

(...) tem couro [sintético] estampado de cobra que fica fiel, assim, eu já não usaria... Se for 
uma coisa “fake”, eu usaria... Meu problema não é o gráfico... A Ellus fez uma coleção, há 
pouco tempo, que tinha um couro estampado que remetia a uma cobra coral... e ele era muito 
fiel, parecia muito com pele de cobra mesmo! Agente abordou a marca e tal, foi ver, 
pessoalmente, as peças e não eram... Mas, de qualquer maneira, me incomoda muito a 
semelhança muito forte do que eu acho que... é a mensagem que você transmite... (REQ-
135).  

FIGURA 5 – ESTAMPAS DA MARCA 
ELLUS QUE EVOCAM À PELE DE
COBRA CORAL.
FONTE: SNAKE [...] (2013).
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Aspectos associados à indiscernibilidade dos simulacros de materiais de origem animal 
representados nas figuras a seguir, exibidos à respondente REQ-135 em entrevista estimulada, 
também foram considerados inapropriados, em virtude de sua percebida fidedignidade em relação 
aos derivados de animais com que se assemelham. Em relação à imagem do tênis predominantemente 
confeccionado em tecido, cuja estampa metalizada evoca ao padrão visual típico de peles de cobra, 
em primeira instância, REQ-135 considerou-a inadequada, tendo como parâmetro, além de sua 
ideologia, o grau de parecença com o que seria em versão originalmente animal. Depois, ao se 
aproximar mais da imagem, reformulou seu discurso fazendo a ressalva de que, ao ter percebido que 
se tratava de estampa prateada, seria admissível, como pode ser observado neste seu comentário:  

Eu, pessoalmente, não usaria, por ideologia, porque eu acho que é muito... é diferente 
daquelas estampas que você já identifica, prontamente, que não são de origem animal... Isso 
aqui me incomoda... [Até então, vendo a foto, não havia percebido que a estampa era 
metálica] Quando é uma versão que você identifica, de primeira que, não tem nada a ver, se 
for prateado, aí tudo bem!  

FIGURA 6 – TÊNIS COM ESTAMPA 
PRATEADA COM ASPECTO DE PELE 
DE COBRA. 
FONTE: FOTO DA AUTORA (2016). 

FIGURA 7 – BOTA COM MATERIAL 
SINTÉTICO QUE SIMULA PELE DE 
CARNEIRO. 
FONTE: FOTO DA AUTORA (2016). 
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Já em relação à imagem da bota exemplificada na figura 7, composta de material sintético 
semelhante, não apenas em seu material, como também em sua forma, a modelo clássico de calçado 
composto de pele de carneiro, fora considerado repugnante, devido a seu aparente realismo que faria 
de sua origem e composição indiscerníveis: (...) ela me incomoda, não usaria porque, para mim, 
parece de verdade! Se eu já tive que me aproximar para olhar de perto, é porque 
ela parece! (REQ-135). 

5. CONCLUSÃO

A apreciação dos dados que emergiram das discussões apresentadas no tópico anterior 
possibilitou considerações mais abstratas em relação a aspectos e possíveis implicações que 
permeiam a temática da ideia de simulacro de materiais de origem animal, em materiais sintéticos 
presentes em vestuário utilizável por indivíduos veganos. 

Deduz-se, pois, a partir destas análises, que a questão da indiscernibilidade em simulacros de 
materiais de origem animal, em materiais sintéticos, no vestuário de veganos, é, em geral, reconhecida 
como problemática, ainda que latente sob a perspectiva de que, em primeira instância, simulacros 
seriam bem-vindos, enquanto substitutos de materiais, de fato, derivados de animais, em suas funções 
práticas, estéticas e até simbólicas. 

Percebe-se, então, que, de fato, muitos materiais artificiais semelhantes a peles e couros de 
animais seriam vistos como parecidos o suficiente a ponto de serem confundidos com verdadeiros 
materiais provenientes de animais, pelos próprios veganos entrevistados. Tal indiscernibilidade em 
relação à sua verdadeira composição poderia implicar emissão de mensagens contrárias à própria 
ideologia dos mesmos, denotando que o uso de animais como objetos seria, por eles aceitável.  

No entanto, haveria tipos de simulacros cuja origem seria mais discernível do que de outros, 
como é o caso do tênis com estampa prateada com padrão gráfico semelhante ao de pele de cobra. O
fato de a estampa ser de cor metálica faria deste arremedo uma imitação mais abstrata e, portanto, 
mais aceitável do que outras cópias de materiais de origem animal consideradas mais fidedignas da 
realidade. 

De modo geral, simulacros de materiais de origem animal, em materiais sintéticos, quando 
utilizados publicamente, devido ao potencial evocativo dos materiais com os quais se parecem, 
poderiam, até, ser instrumentos de incentivo ao consumo de suas versões animais em função da 
glamorização de seus usos, ainda que por meio de imitações em materiais artificiais. Esta 
característica, por sua vez, embora reconhecida por muitos como dotada de intrínseca beleza, seria 
vista como inconveniente, em virtude da possibilidade de suscitar sentimentos de constrangimento 
social ou, então, de juízos de incoerência entre o discurso e a prática do veganismo, ao se passarem 
por genuínos materiais de origem animal. 

Tal percepção de evocação desta classe de simulacros a materiais de origem animal revela as 
dimensões semiótica e semântica características destes produtos que, por este motivo, muito além de 
alternativas a materiais de origem animal, estaria associada a implicações como, por exemplo, o 
estímulo ao consumo dos materiais de origem animal dos quais as imitações evocam, por parte de 
indivíduos não adeptos do veganismo.  
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RESUMO 
  
A partir do conceito de “publicidade marginal” (GUERRA JUNIOR, 2015) e dos pressupostos dos 
estudos antropológicos do consumo (ROCHA, 2010), o objetivo principal deste artigo é apresentar 
as estruturas basilares de uma pesquisa em andamento que estuda três frentes inter-relacionadas do 
processo criativo do comércio popular em Curitiba: a criação de nomes, a criação visual de marcas e 
a mídia planejada e executada para sua comunicação. A pesquisa se justifica por focalizar o comércio 
e a comunicação periféricos de uma grande cidade, isto é, distantes dos processos elitistas da criação 
publicitária e do planejamento estratégico. A pesquisa, ainda, tem como motivação o seguinte 
questionamento: a publicidade que está à margem dos processos-padrão de criação e planejamento 
pode apresentar inovação e processos passíveis de replicação, enfim, o centro podem aprender com 
as estratégias semântico-visuais do comércio da periferia? A metodologia a ser empregada para este 
trabalho será a revisão de literatura sobre varejo, consumo e publicidade marginal. Desta maneira, os 
resultados pertencem a duas naturezas, uma imediata e outra futura. O resultado imediato deste 
trabalho é a exposição dos caminhos a serem seguidos na pesquisa e seu debate durante o GT de 
“Design e Consumo” com a intenção de enriquecer o processo de pesquisa; enquanto que o resultado 
futuro será alcançado em outra etapa com a análise dos dados obtidos, previsto para julho de 2018, 
pois esta pesquisa relaciona-se a dois projetos de iniciação científica do curso de Comunicação da 
UFPR. 
 
Palavras-chave: Publicidade marginal; Comércio popular; Naming; Comunicação visual. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Para Canevacci (2008) as imagens publicitárias são fetiches visuais, enquanto Rocha (2010) 
afirma que consumimos muito mais publicidade do que os produtos que ela anuncia. Para Baitello 
Junior (2005), vivemos uma era da iconofagia, na qual a humanidade devora imagens, as imagens 
devoram a si mesmas e a outras imagens e, também, devoram o homem. No entanto as imagens – e 
toda a forma de comunicação visual – nunca está completamente isolada, sempre está acompanhada 
da palavra. A publicidade é exímia conjugadora de semânticas e sintaxes verbais e visuais. Canevacci 
(2008, p. 40) observa o anúncio como produto da visão publicitária fragmentária – o olhar de um 
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bricoleur – e da visão compreensiva do público espectador. O isomorfismo do anúncio impresso é 
resultado da convergência, da condensação de significados e da contiguidade existente entre os 
códigos verbal, icônico e o da própria mercadoria, compondo uma outra mercadoria: a imagem 
publicitária. Neste sentido, Barthes (1990) já nos deu pistas das relações entre o verbal e a imagem 
na imprensa, em sua análise da relação da fotografia com a legenda nos jornais; e Camargo (2013) 
abordou as relações entre o texto narrado, falado, em diálogos ou em letterings com o não verbal do 
filme publicitário (a imagem, o som, o efeito sonoro, a melodia, a montagem e o tempo). 

De qualquer maneira, tais conceitos sempre partem de uma centralidade dos modos de 
produção da publicidade muito mais próximos ao centro da sociedade. O conceito de centralidade 
(GUERRA JUNIOR, 2015) está relacionada a um modo hegemônico, muitas vezes elitista ou ligado 
a processos caros de produção que só podem ser efetivados por grandes corporações e empresas 
criativas (agências, produtoras, veículos de massa, empresas de assessoria de comunicação, por 
exemplo) igualmente caras que só podem ser contratadas por grandes e poderosas corporações. O que 
pretendemos com esta investigação é lançar um olhar mais sensível e atento para a periferia desse 
sistema, o que está à margem (literalmente) não só da sociedade ou do centro da cidade, mas também 
dos padrões hegemônicos de criação publicitária. Nessa concepção, o que o planejamento 
tradicionalmente concebe como “mídia alternativa” – do ponto de vista do centro da cultura 
corporativa vigente – para a periferia é sua mídia principal, central e que, em diferentes aspectos, 
deixa transparecer comportamentos, gostos, visões de mundo e identidades de grupos. Se quisermos 
compreender o consumidor da periferia, temos que interpretar a publicidade que ele consome e com 
a qual o comércio popular se comunica. Desta forma, a periferia – que também possui sua própria 
polifonia (CANEVACCI, 2004) – ganha outras vozes: a voz dos desejos, a voz do simbólico, a voz 
das identidades, a voz dos novos mitos e a voz do consumo. 

A partir do conceito de “publicidade marginal” (GUERRA JUNIOR, 2015) e dos pressupostos 
dos estudos da antropologia do consumo (ROCHA, 2010; BAUDRILLARD, 2009) e da antropologia 
visual (CANEVACCI, 2008; BAITELLO JUNIOR, 2005) o objetivo principal deste artigo é 
apresentar as estruturas basilares de uma pesquisa em andamento que estuda três frentes inter-
relacionadas do processo criativo do comércio popular em Curitiba e região: a criação de nomes, a 
composição visual de marcas e a mídia selecionada para sua comunicação, pois não podemos 
dissociar as dimensões semântica da palavra, visual da marca e material da mídia. 

A pesquisa se justifica por focalizar o comércio e a comunicação periféricos de uma grande 
cidade, isto é, distantes dos processos elitistas da criação publicitária e do planejamento estratégico 
hegemônico. A pesquisa, ainda, tem como motivação o seguinte questionamento: a publicidade que 
está à margem dos processos-padrão de criação e planejamento pode apresentar inovação e processos 
passíveis de replicação, enfim, o centro pode aprender com as estratégias semânticas e visuais do 
comércio da periferia? 

 
2. CONSUMO, NAMING E PUBLICIDADE MARGINAL: PRIMEIROS CONCEITOS 
 
 A respeito das concepções de consumo e comunicação, Quessada (2003, p. 25) afirma que 
estão ligados pela palavra “liberdade”, na publicidade isso significa liberdade de comercializar, 
publicar e fazer escolhas por qualquer um que queira utilizá-la. Também podemos associar a liberdade 
(livre arbítrio?) do consumidor em fazer suas escolhas. Segundo a autora, é a liberdade que torna o 
cidadão ideologicamente um consumidor. Entretanto, somente as grandes empresas e mídias gozam 
da “liberdade” já que são tidas como uma pessoa moral cuja liberdade está juridicamente garantida. 
A instrumentalização5 das mitologias contemporâneas por grandes grupos de mídia e grandes 

                                                 
5 Instrumentalização das mitologias contemporâneas significa que as grandes corporações de mídia e publicidade possuem 
ferramentas de sedução que passam por apelos psíquicos, arquetípicos e míticos na tentativa constante de reencantamento 
do mundo (CONTRERA, 2010) para aplacar a principal necessidade do homem contemporâneo: a necessidade do 
simbólico (ROCHA, 2010). 

946 
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corporações anunciantes, a aparente liberdade do consumo não é tão colorida quanto os filmes 
publicitários. Mansano (2009) já apontou minuciosamente o controle exercido pelos grupos de poder 
por meio da publicidade. 
 Quessada (2003) defende que fora da presença nas grandes mídias a possibilidade de 
expressão perde-se e dá lugar ao que ele chama de “liberdade de expressão comercial. A autora 
parafraseia Randall Rothenberg diretor geral da International Advertising Association: 
 

Para suscitar a demanda pelos seus produtos, um grupo de negócios deve inundar o público 
com mensagens comerciais que por sua vez estão carregadas de outra significação 
fundamental: elas trazem a ideia, simples mas forte, de que o consumo é a expressão mais 
característica da democracia. Escolher e adquirir bens são as formas mais puras da liberdade 
individual e, por extensão, da vida democrática. (QUESSADA, 2003, p. 28) 

 
Para Rocha (2010), o consumo é um fenômeno-chave para compreender sociedade 

contemporânea exigente de aprofundamento teórico, é um sistema de significação que supre a 
necessidade do simbólico, uma linguagem que aprendemos para viver em sociedade e, por fim, um 
sistema de classificação/diferenciação social.  
 Assim, nessa lógica, muitas pesquisas abordam a comunicação visual por se tratar de uma 
expressão constante na cultura de massas e pouco se tem sobre o naming ou o método de nome ao 
processo de identidade de marcas e projetos, entretanto o naming é visto como essencial e que vai 
além de dar nomes. Segundo Goulart e Merino (2014, p. 119) naming é o processo de criação e 
desenvolvimento de nomes que exige criatividade e técnica já que necessita do uso da semântica e 
sonoridade bem como os conceitos que eles trazem. Para Kaplan e Norton (2004) o nome de uma 
marca é considerado um bem intangível porém que corresponde por cerca de 75% do valor da 
empresa. O nome dado pelos processos do naming da sentido e diferencial, a coisas, lugares, pessoas 
e animais, além disso ela tem o poder de comunicar e transmitir pensamentos percepções e 
associações. 

A publicidade marginal, está no cotidiano do mundo ainda que não seja estudada formalmente 
como as demais formas de publicidade. Mas, ela é observada cautelosamente pelas grandes agências 
de publicidade e meios de comunicação. Segundo Guerra (2015, p. 22) a publicidade marginal busca 
identidade de pessoas, lugares e objetos entretanto essa busca é vista como “ausência” e/ou “falta” de 
presença. Desta forma, para entender a publicidade marginal, é preciso antes de mais nada entender 
o que são esses dois termos. 
 No que se consiste a marginalidade? E por qual razão ela se faz presente no termo “publicidade 
marginal”? Antes de mais nada é preciso lembrar que o terno “marginal” está carregado de 
negatividade e pessimismo, impressões que perpassam o que de fato significa o “marginal”. Para 
Guerra Junior (2015, p. 23), o marginal se origina na exclusão, no que está pré-associado à violência 
e, nas palavras do autor, “de um forte apelo ideológico”. Em contrapartida Demo (2002, p. 19) afirma 
que a exclusão está associada a perda de pertencimento. Desta forma, a publicidade marginal é 
concebida por ter características que a situam em uma condição de “confronto” segundo o próprio 
autor. Entretanto, de menor efetividade quando comparada pelas grandes mídias. A publicidade 
marginal confronta, portanto, a publicidade central, isto é, de características hegemônica, tida como 
a forma “correta” de se fazer publicidade no Brasil. Seja central ou na marginalmente, por meio da 
publicidade “você é visado, amado pelo objeto. E porque é amado, você se sente existir: você é 
‘personalizado’. Isto é o essencial: a própria compra é secundária. [...] Se o objeto me ama, estou 
salvo” (BAUDRILLARD, 2009, p. 180). 
 
3. METODOLOGIA A SER APLICADA 
 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, este artigo tem por objetivo apresentar alguns 
dos pressupostos teóricos previamente selecionados e o caminho a ser traçado em sua metodologia. 
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Como dito anteriormente, o objetivo, neste momento, é apresentar a pesquisa e promover o debate 
durante o GT de Design e Consumo a fim de recolher sugestões, depoimentos e conhecer novos 
autores que possam aprimorar a metodologia e o resultado. 

Este artigo compõe o projeto de pesquisa “Etnografias urbanas: mitos, consumo e narrativas 
contemporâneas” sob a coordenação do professor Hertz Wendel de Camargo. Para o estudo da 
publicidade marginal, conforme apresentado na introdução, dois alunos foram selecionados para a 
iniciação científica, a aluna de Relações Públicas da UFPR, Lorraine Dias da Silva, que coordena o 
plano de trabalho intitulado “Publicidade marginal: naming e processo criativo no comércio popular”; 
e o aluno de Publicidade e Propaganda da UFPR, Pedro Henrique Santos Curcel, que coordena o 
plano de trabalho sob o título “Publicidade marginal: identidade visual e processo criativo no 
comércio popular”. Como podemos verificar, ambos os trabalhos versam sobre o mesmo corpus, mas 
com enfoques diferentes, um sobre a comunicação verbal e outro sobre a comunicação visual, que se 
complementam. No entanto, a preocupação com o suporte (a materialidade midiática) e seus efeitos 
de sentido no verbal e no visual atravessa ambos os enfoques. 

 
3.1 PRIMEIRA ETAPA 

 
A primeira etapa da metodologia empregada para este trabalho foi uma pesquisa exploratória 

em que pudemos selecionar uma literatura sobre varejo, consumo e publicidade marginal da qual 
demos os primeiros passos, entre livros e artigos. 

 
3.2 SEGUNDA ETAPA 

 
A segunda etapa consistiu na visita ao Bairro Maracanã (Colombo) e Bairro Alto (Curitiba) 

para um reconhecimento do campo de pesquisa, momento em que fotografias foram registradas de 
formas distintas de fachadas e mídias alternativas. Barthes (1990) destacou a intencionalidade 
disfarçada da fotografia jornalística e defendeu a publicidade como espaço da significação aberta, 
pois o texto publicitário é intencionalmente menos velado. Segundo o autor 

 
[...] em publicidade, a significação da imagem é, certamente, intencional: são certos atributos 
do produto que formam a priori os significados da mensagem publicitária, e estes 
significados devem ser transmitidos tão claramente quanto possível; se a imagem contém 
signos, teremos certeza que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com vistas a 
uma melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo menos, enfática (BARTHES, 
1990, p. 28). 
 

 
FIGURA 01 – PUBLICIDADE MARGINAL – FACHADAS: ARTE BARROCA? 
BAIRRO MARACANÃ, COLOMBO (PR) 
FONTE: ARQUIVO ECCOS (2016) 
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FIGURA 02 – BALÕES, CAIXA DE SOM, CARTAZ MANUAL – PUBLICIDADE MARGINAL 
BAIRRO MARACANÃ, COLOMBO (PR) 
FONTE: ARQUIVO ECCOS (2016) 
 

 
FIGURA 03 – ÔNIBUS DE SOM – PUBLICIDADE MARGINAL 
BAIRRO MARACANÃ, COLOMBO (PR) 
FONTE: ARQUIVO ECCOS (2016) 
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FIGURA 03 – FAIXA PROMOCIONAL COM SPLAY DE TINTA – PUBLICIDADE MARGINAL 
BAIRRO MARACANÃ, COLOMBO (PR) 
FONTE: ARQUIVO ECCOS (2016) 
 
 
3.3 TERCEIRA ETAPA 

 
A terceira etapa consistirá na seleção dos estabelecimentos que serão investigados a partir de 

suas fachadas, obedecendo a critérios de inovação, diferenciação e atração verbo-visual. Canevacci 
(2008) explica que esse poder da mensagem publicitária é exercido por atratores visuais. Na 
concepção do autor, o atrator consiste numa “espécie de coeficiente atrativo do olhar, intrinsicamente 
volúvel e mutável e extremamente fetichista, que viaja entre diversos sujeitos” (p. 16) ou segmentos 
da cultura. 

 
 

3.4 QUARTA ETAPA 
 
A quarta etapa consistirá no agendamento e entrevistas qualitativas com os proprietários dos 

estabelecimentos selecionados, por meio de amostragem, a fim de descrever os processos que 
envolveram a criação do nome e do logotipo de seu negócio. Na mesma entrevista, será realizada uma 
pesquisa quantitativa sobre quais mídias ele utiliza para anunciar seu negócio e quais estratégias 
promocionais ele aplica. Baudrillard (2009) descreve o sistema publicitário como indissociável do 
sistema dos objetos e, como narrativa puramente conotativa, a publicidade possui dupla função: é 
discurso sobre o objeto e ela própria objeto de consumo, enquanto imagem. “E é enquanto discurso 
inútil, inessencial que se torna consumível como objeto cultural” (BAUDRILLARD, 2009, p. 174). 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
 Concluímos que o tema da pesquisa é relevante para as áreas de Publicidade, Relações 
Públicas, Design e Mídia, o que em si justifica o investimento investigativo. Por se tratar de pesquisa 
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em andamento, os resultados mais completos ainda se encontram no devir, previsto para finalização 
em julho de 2018. No entanto, resultado imediato deste trabalho é a exposição dos caminhos a serem 
seguidos na pesquisa e seu debate durante o GT de “Design e Consumo” com a intenção de enriquecer 
o processo de pesquisa; acolher sugestões de rumos, metodologias e conhecer novos autores. 
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Ferramentas de persuasão no mercado imobiliário: apartamentos decorados 
como simulacros hiper-realistas1 

 
Thiara L. S. Stivari Socolovithc2 

Alberto Carlos Augusto Klein3 
 

RESUMO 
No ramo da construção civil os apartamentos decorados têm se tornado uma estratégia de divulgação 
muito utilizada, de forma própria, são construídos para atrair e convencer possíveis compradores. 
Este trabalho estuda os processos codificadores da imagem na propaganda imobiliária no uso de 
destes ambientes como articuladores de sentido e como recorte, se analisa o apartamento decorado 
Sunset da construtora Yticon em Londrina-PR. A metodologia aplicada foi um estudo bibliográfico 
e documental a partir dos aportes de Jonathan Crary, Wolfgang F. Haug e Jean Baudrillard, 
observando as estratégias de propaganda do movimento modernista no início do século XX e, com 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ao final do Século XIX a indústria avançava com uma velocidade incrível, a produção 
seriada, a eletricidade, o uso do ferro nas construções, enfim, era um mundo em expansão 
exponencial. Neste contexto, observamos uma série de estudos científicos e mecanismos no campo 
da visualidade que auxiliaram, segundo Crary (2012), na formação de um novo tipo de visão que 
condicionava um novo observador. O desenvolvimento das mídias e o surgimento da indústria 
cultural corroboravam com este sistema econômico.  

No campo da arte e arquitetura, o modernismo propunha a construção de um mundo novo, 
com estética, formas construtivas e a própria criação de uma cidade/sociedade racional que seguiria 
em conformidade ao “espírito novo” de seu tempo. Segundo Solomon (2008, p.55) este movimento 
se configura pela visão positivista que “nos faz reforçar a função dos objetos, celebrar a tecnologia e 
ver o mundo como um lugar racional e ordenado, com passado, presente e futuro claramente 
definidos”. Arquitetos como Le Corbusier se propuseram a criar projetos urbanos e estudaram 
métricas que estipulassem os espaços mínimos de convívio social, suas funções e vivências, com uma 
forte campanha midiática para defesa e divulgação deste novo tipo de ordenamento. Estes modelos 
foram a gênese dos conglomerados de apartamentos em série que temos a disposição no mercado 
hoje. 

Ao observar de que modo eram propostos e difundidos esses projetos urbanos procurou-se 
fazer uma aproximação com os novos mecanismos de divulgação, principalmente, o uso dos 
apartamentos decorados por meio de uma análise crítica que possa elucidar de que maneira se articula 
esta ferramenta na promoção imobiliária. A metodologia aplicada foi o estudo bibliográfico de livros, 
artigos e periódicos além da análise do apartamento decorado Sunset da construtora Yticon, na cidade 
de Londrina-PR, por ser um modelo comparável com a maioria dos apartamentos decorados ofertados 
hoje. 

Por ser uma ferramenta de propaganda nova e específica ao mercado imobiliário, poucos são 
os trabalhos acadêmicos nesta área, muitos utilizaram o apartamento decorado não como objeto de 
estudo, mas como ferramenta de análise das espacialidades, entretanto vale citar a dissertação de 
                                                     
1. Trabalho inscrito para o GT Consumo e Design, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2. Mestranda em Comunicação na Universidade Estadual de Londrina, thiarastivari@gmail.com 
3. Professor Doutor da Universidade Estadual de Londrina, betoklein@yahoo.com.br. 
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mestrado de Edgar Almeida (2012) que aborda o apartamento decorado sob aspectos mercadológicos, 
além de outro trabalho de sua autoria sobre a atmosfera do showroom (2015) com foco nos aspectos 
polissêmicos do apartamento decorado como uma estratégia de vendas em acordo com a valorização 
do consumidor contemporâneo pela experiência no ato da compra. E ressalta-se outro trabalho de 
dissertação e artigo desenvolvidos por Maria Cristina D. Alves (2009) com uma abordagem crítica 
sobre a publicidade imobiliária e suas construções retóricas. Com base nisto, o presente estudo propõe 
expandir o tema fazendo uma aproximação entre a história modernista e sua inovação nas ferramentas 
de divulgação comparadas às articulações publicitárias propostas pelos apartamentos decorados hoje. 
 
2. A INFLUÊNCIA MODERNISTA  
 

Ao final do século XIX, o mundo ocidental, principalmente Europa e Estados Unidos, passava 
por uma transformação radical em sua estrutura. A sociedade vivia um desenvolvimento tecnológico, 
cultural e social que servia de alicerce e discurso para a criação de um novo modelo de vida. A 
indústria desenvolvia novos meios de produção em massa, novos materiais e uma nova forma de 
comunicação de seus produtos, a publicidade era utilizada em larga escala e com forte influência 
devido em parte ao desenvolvimento das ferramentas de entretenimento.  

Crary (2012) aborda as transformações desse período no campo da visualidade. Inclusive 
usa o termo observador em vez de espectador por aquele significar, não somente, aquele que vê, mas 
principalmente, porque “observar significa ‘conformar as próprias ações, obedecer a’[…] é aquele 
que vê em um determinado conjunto de possibilidades, estando inscrito em um sistema de convenções 
e restrições” (CRARY, 2012 p.15). Ao autor interessava o processo de modernização do observador 
em conjunto com a modernização da sociedade. “Em vez de enfatizar a separação entre a arte [artes 
visuais, literatura e filosofia] e a ciência [avanço tecnológicos e científicos] no século XIX, o 
importante é ver como ambas integravam um único campo entrelaçado de saberes e práticas” 
(CRARY, 2012 p.18). 

No campo simbólico, se em séculos anteriores tínhamos signos mais estáticos de ordem 
social (exemplo: signos de status de nobreza) a reprodutibilidade técnica (imitações, cópias e 
falsificações) e sua aceitação cultural desestabilizam as hierarquias simbólicas e o próprio valor do 
signo. Crary ressalta:  

 
No século XIX, junto com o desenvolvimento de novas técnicas industriais e novas formas de 
poder político, emerge um novo tipo de signo. Esses novos signos, “objetos potencialmente 
idênticos produzidos em séries indefinidas”, anunciam o momento em que o problema da 
mimese desaparece. […] A relação entre eles [objetos idênticos] não é mais aquela de um 
original em relação à sua imitação. […] Na série, os objetos se tornam simulacros indefinidos 
uns dos outros […] Sabemos agora que é no nível da reprodução – moda, mídia, propaganda, 
informação e comunicação, nível que Marx chamava faux frais [falsos custos] do capitalismo 
- […] ou seja, na esfera dos simulacros e do código, que os processos globais do capital se 
unem (CRARY, 2012, p.21). 
 

 Vemos esta transformação social influenciar na ligação da arte com a arquitetura moderna. 
Cansados da repetição classista do século XVIII e XIX, sob forte competição com a fotografia e as 
novas formas de visualidade, movimentos artísticos de vanguarda começavam a questionar as normas 
preestabelecidas entre eles o impressionismo, expressionismo, cubismo e etc. Estes movimentos 
traziam uma proposta estética e filosófica que vinculava a arte a diversos setores da sociedade. 
Artistas como o holandês Piet Mondrian (1872-1944), viam a união da técnica com a arte como algo 
indissociável no objetivo de alcançar um equilíbrio do ambiente construído (BENEVOLO, 2003). As 
publicações da revista “De Stijl” tinham função de manifesto do movimento neoplástico na defesa 
da união entre a arte abstrata e pura à arquitetura e o design. 

Este pensamento, no início do século XX, se intensificou com a convergência de arquitetos, 
filósofos e artistas que se voltavam para a criação de um novo modelo de mundo, inclusive, segundo 
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Benevolo (2003), os arquitetos da época aceitavam se apresentar como artistas de vanguarda para 
reconhecimento social.  

Com características extremamente analíticas e racionalistas, utilizavam o método científico 
que permitia individualizar os problemas e estudar cada um dos mínimos elementos funcionais e na 
sequência da composição em grupos. Modelo este muito similar ao processo de design industrial com 
a subdivisão e isolamento das partes, criação de grupos seriados e reorganização em conjuntos. É 
importante compreender que esta metodologia se repete nos estudos do homem e da sociedade 
pretendida pelos pensadores e arquitetos modernistas da época. 

Na Alemanha, Walter Gropius (1883-1969) e Mies Van Der Rohe (1883-1969) foram de 
extrema influência do pensamento modernista, a escola Bauhaus (1919-1933) era composta por 
arquitetos, artífices e artistas (Paul Klee, Kandinsky entre outros), isso introduzia uma prática 
projetual que englobava toda a gama de objetos que formam o ambiente moderno, desde objetos de 
casa até bairros inteiros.  

 
Desde o início os arquitetos modernos redesenham a gama dos objetos móveis que formam o 
entorno imediato das operações da vida diária – as cadeiras, as mesas, as camas, os armários, 
as lâmpadas, as louças etc. -  e individualizam alguns modelos típicos, que serão amplamente 
aceitos daí por diante (BENEVOLO, 2003, p.634). 
 

Em 1927, Mies Van Der Rohe coordenava a exposição Weissenhofsiedlug em Stuttgart, com 
o objetivo de demonstrar os aspectos do projeto moderno de habitação, com a premissa do melhor 
aproveitamento e conforto espacial com o mínimo de desperdício (VIANNA, 2011). Estas mostras 
de arquitetura e decoração reestruturavam as relações de convívio por meio de propostas de ambientes 
que clarificavam a característica ideológica da época. 

Na França, Le Corbusier (1887-1965) buscava implementar sua utópica cidade moderna na 
criação de grandes projetos urbanos (BENEVOLO, 2003), com foco em estruturas sociais por funções 
produtivas como circulação e comércio. O arquiteto, que cresceu em um contexto de avanço 
industrial, considerava que a sociedade moderna deveria abraçar “o espírito novo”, em referência a 
sua revista “L’esprit nouveau4”, que propagava que a arquitetura e urbanismo deveriam acompanhar 
o tempo presente. E em seu documentário "L'Architecture d'aujourd'hui” (Pierre Chenal, 1931) 
propagava sua visão mecanicista do mundo: “Une auto est une machine pour rouler. Un avion est 
une machine pour voler. Une maison est une machine à habiter5” (Um carro é uma máquina de rodar.  
Um avião é uma máquina de voar. Uma casa é uma máquina de morar – tradução nossa). Neste 
sentido, propunha um estudo cartesiano do homem, inspirado na arquitetura clássica. Essas máquinas 
de habitação reorganizariam todo o plano de convívio social.  

Em 1948, Le Corbusier publica o “The Modulor” (CARVALHO, 2008), com forte 
influência do Homem Vitruviano de Da Vinci e a Sequência Fibonacci, era um modelo de proporções 
que determinava medidas ideais mínimas e máximas com base em um indivíduo imaginário. Esse 
modelo serviu como apoio para pensar em moradias que abrigassem o maior número de pessoas no 
menor espaço possível/necessário, sua defesa era corroborada principalmente pelo período pós-guerra 
com a crise de habitações na Europa.  

Em 1945 o ministro da reconstrução e urbanismo na França convida Le Corbusier para 
auxiliar em um projeto de moradias populares em Marselha. O arquiteto cria, então, a “Unité 
D’habitation” (inaugurado em 1951 - fig.1 e fig. 2), um megalito moderno, composto de apartamentos 
                                                     
4 .“L’Esprit Nouveau" – revista de estética publicada em Paris entre 1920 e 1925,  projeto do pintor francês 
Ozenfant, do arquiteto franco-suíço Le Corbusier e do poeta belga Paul Dermée. “Ozenfant e Le Corbusier fazem da 
revista o veículo de seu movimento estético, o purismo, e de um ousado programa de análise de orientação da atividade 
contemporânea do homem em todas as suas manifestações.” (CARVALHO. 2008, p.39-40) 
5 . Frase extraída da série de documentários "L'Architecture d'aujourd'hui" em maio de 1931, que fazia parte da 
revista de arquitetura, homônima, mais antiga na França, fundada em 1930, teve papel fundamental na propagação do 
discurso e imagem da arquitetura moderna. Neste documentário, dirigido por Pierre Chenal, foca-se na arquitetura de 
Auguste Perret, Robert Mallet-Stevens e Le Corbusier. (FRANCO, 2013) 
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modulares para abrigar até 1600 pessoas como um modelo para sua “Cité Radiouse6”, sob o conceito 
de agrupar em um único edifício a dinâmica da vida moderna. Le Corbusier foi alvo de críticas por 
um período, entretanto, era claro seu sucesso que conquistava parte da sociedade do século XX e 
passava a estabelecer os modelos de habitação à esta nova realidade projetual.  
 

 
FIGURA 01 – INTERIOR DA UNITÉ 
D’HABITATION, MARSEILLE, FRANCE 
FONTE: LECORBUINBN TUMBLR (2015)  

 
FIGURA 02 – INTERIOR DA UNITÉ 
D’HABITATION, MARSEILLE, FRANCE 
FONTE:  LECORBUINBN TUMBLR (2015) 

 
O modernismo, de forma geral, possuía um discurso midiático reformador, abraçava as 

novas tecnologias, a produção industrial e a possibilidade de criação de um mundo novo, desde a arte 
ao bule de café. E não à toa, Adorno e Horkheimer (2002) comparam as construções modernistas à 
cristalização das práticas do capital em sua crítica a indústria cultural: 

 
Os prédios mais antigos em torno dos centros urbanos feitos de concreto já parecem cortiços 
e os novos bangalôs na periferia da cidade já proclamam, como as frágeis construções das 
feiras internacionais, o louvor do progresso técnico e convidam a descartá-los como latas de 
conserva após um breve período de uso. Mas os projectos de urbanização que, em pequenos 
apartamentos higiênicos, destinam-se a perpetuar o indivíduo como se ele fosse 
independente, submetem-no ainda mais profundamente a seu adversário, o poder 
absoluto do capital. Do mesmo modo que os moradores são enviados para os centros, como 
produtores e consumidores, em busca de trabalho e diversão, assim também as células 
habitacionais cristalizam-se em complexos densos e bem organizados. A unidade evidente 
do macrocosmo e do microcosmo demonstra para os homens o modelo de sua cultura: a falsa 
identidade do universal e do particular. Sob o poder do monopólio, toda cultura de massas é 
idêntica, e seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear. Os 
dirigentes não estão mais sequer muito interessados em encobri-lo, seu poder se fortalece 
quanto mais brutalmente ele se confessa de público (HORKHEIMER e ADORNO 2002 
p.169). 
 

Para a divulgação do modelo de projeto modernista, foi amplamente utilizada a mídia 
impressa com publicações, periódicos, livros, propaganda televisiva, documentários, exposição em 
feiras e museus (as cadeiras Eames LCM foram apresentadas no MoMA em 1946 7 ), além de 
congressos que serviam de manifesto estético e ideológico deste novo paradigma da construção civil.  

Destaca-se, aqui, publicações como: L’Esprit Nouveau, De Stilj, Das Neue Frankfurt, Das 
Neue Berlin, Die Form (VIANNA. 2011), os documentários da L'Architecture d'aujourd'hui6,  as 

                                                     
6 . “Unité d’habitation” ou “Cité Radiouse” em Marseille-FR, era composta por apartamentos modulares de 2 
andares encaixados entre si, com espaços mínimos de convívio (uso do Modulor como base), com ruas internas, palestra, 
bar e solarium, restaurante, parque infantil, centro sanitário, escola maternal, creche, clube, laboratório e salas de reuniões 
para jovens, lavanderia, entrada e guarita do porteiro, garagens, (BENEVOLO, 2008) 
7 .Cadeira Eames LCM foi desenvolvida pelo designer Charles Eames e apresentada no MoMA (Museu de Arte 
Moderna de Nova York) em 1946, fruto de um concurso do museu “Organic Design in Home Furnishings” em 1940. 
Este modelo foi amplamente comercializado, sendo de fabricação da empresa Herman Miller Inc.  
(fonte: https://www.moma.org/collection/works/2298?locale=en)   
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campanhas publicitárias de lançamento da cadeira Eames Lounge Chair8 no programa Today Show e 
etc. O modelo modernista era um item social, contudo também um objeto de fetiche, ele permitia às 
massas o acesso a um estilo novo, por meio de peças seriadas, coerente com o espírito do tempo 
presente,  então,  apartamentos modulares e seus objetos eram retratados como a visão de um mundo 
moderno tangível. 

Os livros de arquitetura tendem a vangloriar a vitória projetual modernista e enfatizam em 
todo um conjunto de estudos de conforto ambiental9 desenvolvidos na época. No entanto, há de se 
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práticas de consumo. A mídia continua a contribuir massivamente tendo em vista o número de 
programas e revistas sobre decoração, estilo, arquitetura e design. Apresentam “soluções excelentes 

                                                     
8 . Em 1956 Charles and Ray Eames, lançaram a poltrona Eames Lounge Chair and Ottoman no programa de 
“Home” com Arlene Francis, na emissora de TV nacional NBC, o show mostrava diversos produtos da dupla, reforçando 
seu valor artístico, moderno e o interesse da empresa pelo uso de novos materiais, seriação e questões estéticas.  
(Fonte: https://www.visualnews.com/2013/02/07/the-eames-lounge-chair-tv-debut-in-1956/) 
9 . Le Corbusier lança o livro: O Modulor em 1948; e Ernst Neufert, que foi professor da Bauhaus, lança em 1936:  
A arte de projetar em arquitetura: princípios, normas, distribuição e programa de necessidades, dimensões de edifícios, 
locais e utensílios. Livro base para cursos de arquitetura, engenharia e design, com 39 edições em Alemão, demais línguas 
e 18 edições em português até o momento. 
10 . Edifício Gifu Sejima(2000), em Kitagata, projeto do escritório SANAA, se valia de uma malha de cômodos de 
2.6mx4.8m (VIANNA, 2011 p.65) subdivididos de 4 a 7 cômodos com compostos semelhante um Tetris, esse modelo de 
encaixes não foge à Unité d’Habitation de Le Corbusier. Mas foi considerado inovador.  
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para apartamentos de até 37m2”, soluções faça você mesmo, móveis multifuncionais, destaque de 
profissionais e o que há de mais novo no design/arquitetura do mundo. Toda essa divulgação atua a 
serviço dos interesses do capital e funciona como um modulador social, uma comunicação com visão 
acrítica dessa alteração espacial imposta pela indústria imobiliária. 

Sem questionar as caixas de fósforo oferecidas, esses programas valorizam profissionais que 
conseguem embelezar e tornar agradável ambientes de proporções mínimas. Esse tipo de mensagem 
tem como possível consequência a conformação do espectador-observador a aceitar pacificamente 
essa nova realidade, cabendo a ele ser mais criativo ou contratar um profissional que crie em cima 
do que ele pode consumir. Se o apartamento está pequeno demais, não seria porque o mercado 
imobiliário vem impondo isto, mas porque a pessoa não foi criativa o suficiente para decorá-lo com 
maior funcionalidade. 

Percebendo como o mercado imobiliário pôde determinar as espacialidades e vivências das 
pessoas ao longo dos anos confere-se a ferramenta de divulgação ‘apartamento decorado’ como uma 
estratégia que vem sendo amplamente utilizada, sendo necessário compreender como ele se configura 
nas dinâmicas de sedução e convencimento do cliente. A crítica à estética da mercadoria apresentada 
por Haug e os aportes de Baudrillard auxiliam a observar criteriosamente de que maneira se articulam 
os ambientes para chegar aos fins desejados. 

 
3. AMBIENTAÇÕES COMO FERRAMENTAS DE PERSUASÃO 
 

Em seu livro Crítica da Estética da Mercadoria, Haug (1997) aborda o desenvolvimento 
histórico dos artifícios estéticos e das técnicas para manipulação do consumidor à aquisição de 
produtos/conceitos de marcas. O autor aborda sobre alguns aspectos que importam destacar, como a 
renovação estética da mercadoria, a formação de uma imagem geral da marca, a ambientação e a 
composição em grupos para o consumo de produtos por similaridade ou conjunto de funções. Esses 
artifícios são desenvolvidos para gerar um valor que se agrega ao produto, logo, segundo Haug 
(1997), o que se consome, não é um valor de uso (função primária da mercadoria), mas todo um valor 
de troca, um aparato simbólico construído ao seu redor que lhe dá um sentido fictício gerando o 
desejo ou o fetiche para sua aquisição. 

Para o filósofo alemão, a renovação estética da mercadoria surge, historicamente, em um 
contexto de evolução industrial em que era necessário que as pessoas consumissem o que a máquina 
produzia de forma constante para manter o sistema capitalista ativo. Essa dinâmica gerou uma nova 
cultura de produção e consumo que alterou sistematicamente a forma dos objetos, sua divulgação e 
as relações que as pessoas tinham com eles. Uma das estratégias era, por meio de renovações estéticas, 
criar o obsoletismo artificial, uma caducidade programada das mercadorias (HAUG, 1997). A 
propaganda e uso da indústria cultural geravam, assim, o fetiche do novo, jovem e sedutor, com 
conceitos anexados inexoravelmente à compra de produtos, uma tecnocracia da sensualidade, ou 
seja, “o domínio sobre as pessoas exercido em virtude de sua fascinação pelas aparências artificias 
tecnicamente produzidas. Esse domínio, portanto, não aparece de imediato, mas na fascinação da 
forma estética” (HAUG, 1997, p.67).   

O design avança como forma plástica, que “não advém do relacionamento das necessidades 
humanas […] todo componente funcional de um cômodo, de uma moradia é atingido pelo “design” 
inflando e colorindo a sua superfície, tal como num desenho animado dos Estúdios Disney. A moradia 
torna-se então uma paisagem” (HAUG,1997, p.127). A técnica seria criar por meio de ambientações 
e propaganda, um espaço lúdico de prazer, de estímulos instintivos onde o consumidor busca 
encontrar uma satisfação prometida mediante a compra de mercadorias. O mercado imobiliário não 
difere deste sistema do capital, no entanto, Alves (2009) salienta uma distinção da comunicação no 
mercado imobiliário: 

 
No caso de um imóvel em lançamento, a sua comunicação tem algo peculiar por anunciar não 
um produto acabado, mas um projeto arquitetônico que ficará pronto em dois ou três anos. O 
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que se anuncia são as plantas, o desenho da fachada, os ambientes internos e externos 
simulados em ilustrações hiper-realistas e em um protótipo de apartamento decorado para a 
visitação no local onde será construído o imóvel. Se o pensamento mágico governa o consumo, 
como assinala Baudrillard (1995, p. 21, 23), no consumo antecipado do signo, nos lançamentos 
imobiliários a antecipação é ainda maior, uma vez que o produto não ”existe” no momento em 
que é anunciado, nem no momento em que é “comprado (ALVES, 2009, p.2). 

 
Para Baudrillard (1991), a realidade atual consiste em uma abstração, um envelopamento 

provido por programas ou modelos sem referência de origem, uma simulação hiper-real. Neste 
sentido, as imagens (programas) sobrepõem-se à própria realidade. No caso do mercado imobiliário, 
os ambientes são baseados em modelos de conforto espacial, revistos conforme às necessidades do 
capital, o que se confere que qualquer referência ao real foi substituída por signos dele, um sistema 
de permutações combinatórias que distorce a relação entre verdadeiro e falso. O princípio do 
apartamento modelo assemelha-se o que Baudrillard (1991, p. 42-43) aborda sobre o reality show dos 
“Loud”, “a projeção de uma sociedade hiper-realista, em que o real se confunde com o modelo, [não 
há uma imposição das relações] apenas informação, virulência secreta, reação em cadeia, implosão 
lenta e simulacros de espaços onde o efeito de real ainda vem jogar”.  

O que se compreende que não somente plantas e panfletos, mas os apartamentos decorados 
criam um universo lúdico idealizado sob a desculpa de uma reprodução idêntica do apartamento que 
será entregue nos anos seguintes. No entanto, como Baudrillard (1991) explica, o ambiente não está 
em momento algum relacionado ao real, por mais multissensorial e verossímil. O que se observa no 
ambiente passa a ser uma construção abstrata a partir de modelos de comando, matrizes e memórias, 
o duplo de uma imagem publicitária que por simular ser uma verdade se configura como um completo 
simulacro. 

Considera-se que, ao visitar um stand de móveis, o consumidor é envolvido pelo espaço, 
toda sua atenção é voltada para um ambiente projetado a ele. Neste sentido, o termo “observador” 
utilizado por Crary (2012) é mais pertinente, pois ao invés de espectador, confere-se que o observador 
adaptado passa a aceitar os modelos apresentados em um apartamento decorado da mesma maneira 
como Baudrillard(1999) analisa reality shows: “Nada mais de separação, de vazio, de ausência: 
entramos na tela, na imagem virtual sem obstáculo. Entramos na vida como numa tela. Vestimos a 
própria vida como um conjunto digital” (BAUDRILLARD, 1999, P.146).  

Baitello Junior (2005) amplia os estudos sobre o corpo e as mídias, principalmente sobre a 
onipresença e consumo icônico destas. Para o autor, tem-se o surgimento de uma era da iconofagia, 
como o fenômeno da devoração de imagens.  

 
Ao consumir imagens, já não as consumimos por sua “função janela” (Kamper), mas pela sua 
“função biombo” (Flusser). Ao invés de remeter ao mundo e às coisas, elas passam a bloquear 
seu acesso, remetendo apenas ao repertório ou repositório das próprias imagens. [...] As 
imagens se converteram em nosso arquivo histórico, em nossa memória coletiva, e cada vez 
mais imagens aspiram colonizar nosso futuro, nosso imaginário, nossos desejos. Recordamos, 
pensamos, sonhamos através de imagens que invadem nossa existência, afastando-a da vida 
real, projetando-nos em uma dimensão virtual em que os sentidos e as linguagens do nosso 
corpo são substituídos pelas imagens que as máquinas criam para nós (NORVAL,2005 p.54). 

 
O que se analisa é que a imagem, no caso dos empreendimentos imobiliários, é o único 

produto a ser consumido, pois não se tem materialidade efetiva a ser entregue no ato da compra. Ao 
ponto que o apartamento decorado atua de maneira em que as pessoas passam a consumi-lo como tal. 
Quando dizem a uma marcenaria “quero o projeto igual o decorado”, transparece a vontade de 
consumir a imagem, transforma-la em objeto real, no entanto, o universo lúdico da imagem pouco 
tem a ver com a realidade dos objetos, estando muito mais ligado ao fetiche e as sensações provocadas 
pela ambientação, muitas vezes o que é oferecido na imagem não pode ser realizado na prática, 
permanecendo um sonho a ser alcançado, mas que não se realiza. Na análise do apartamento Sunset 
pode-se compreender parte desta combinação entre design e imagem nas dinâmicas de persuasão. 
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4. ANÁLISE DO APARTAMENTO DECORADO SUNSET 

 
O apartamento decorado Sunset da construtora Yticon em Londrina-PR é analisado como 

uma das ferramentas de divulgação da empresa. Outros canais de mídia utilizados são propaganda 
em: revistas, jornais, internet, folders, maquetes, plantas, projetos em 3D. O apartamento modelo está 
em uma central de vendas da empresa com mais 4 outros empreendimentos expostos da mesma 
maneira. Ele é um protótipo (escala 1:1) feito em alvenaria e gesso acartonado que simula as medidas, 
alguns acabamentos e divisões dos apartamentos que serão entregues com forte apelo na ambientação. 

A construtora Yticon foi criada como um “sub-produto” da construtora Ayoshi, como 
estratégia de divisão da marca para segmentação de nicho de mercado, associando apartamentos de 
alto luxo à Ayoshi e apartamentos de acabamento médio padrão e metragens menores à Yticon. 
Segundo a empresa, seus apartamentos de 53 a 69m2 (área interna do apartamento, não consideramos 
área total do imóvel – garagem etc.) são direcionados a classe média, jovens casais, profissionais 
liberais e funcionários públicos com até 2 filhos e renta familiar em torno de R$9.000.00. O valor dos 
apartamentos está em torno de R$260.000,00 a R$360.000,00 (valores para o ano de 2017 para 
apartamento na planta). E apartamentos de 70 -79m2 mais voltados para casais uma renda familiar 
mensal acima de R$11.000,00 ou casais mais velhos sem filhos em casa que queiram uma residência 
com menor manutenção. 

Para os apartamentos decorados são feitos investimentos em escritórios de design e 
arquitetura para desenvolver as ambientações, um jogo de estímulos e truques visuais que encantem 
o consumidor e promovam uma boa experiência imersiva com o espaço. Dentre os artifícios certos 
produtos e distribuições são meramente ficcionais, pois não servem como um modelo aplicável 
adequadamente no ambiente real. 

No apartamento Sunset, foi colocado no quarto de casal (fig.3) uma cabeceira estofada 
(10cm de profundidade), uma cama de casal (1,38x1,88m menor modelo de mercado) e um armário 
embutido com portas espelhadas que preenchia a parede oposta. O corredor entre a cama e o armário 
era inferior a 60cm e, ao abrir as portas do armário, ele tinha somente 40cm de profundidade. O 
padrão mínimo para um armário comportar roupas em cabides é de 60cm, e o mínimo de um corredor 
de passagem é 62,5cm (NEUFERT, 1976, p. 175 e 21), ou seja, neste apartamento decorado se atinge 
o objetivo enquanto imagem, no entanto, dissimula ao dizer que é possível compor este ambiente na 
realidade. 

 

 
FIGURA 03 - APARTAMENTO DECORADO 
SUNSET, CONSTRUTORA YTICON, QUARTO 
DE CASAL 
FONTE: YTICON.COM.BR (acesso 2016)  
 

Espelhos são aplicados largamente para dar a impressão de proporções maiores para os 
espaços. Na figura 4 o espelho utilizado no teto e na parede cria a ilusão de um pé-direito duplo, o 
que distorce o referencial e a percepção da altura do apartamento. Na cozinha foi feita a interligação 
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direta com a área de serviço e o espelho foi colocado acima da bancada. Esse material não é 
recomendado para estas áreas por se degradar com facilidade com contato direto com umidade, 
contudo, ele novamente funciona para a imagem, pois tira o referencial de limites do ambiente, cria 
uma continuidade ao replicar o espaço para além da parede. 

 

 
FIGURA 04 - APARTAMENTO DECORADO 
SUNSET, CONSTRUTORA YTICON, SALA DE 
ESTAR 
FONTE: YTICON.COM.BR (acesso 2016)  
 

 
FIGURA 05 - APARTAMENTO DECORADO 
SUNSET, CONSTRUTORA YTICON, COZINHA 
E LAVANDERIA 
FONTE: YTICON.COM.BR (acesso 2016)  
 

Nos empreendimentos que oferecem a opção de 2 e 3 dormitórios, o apartamento decorado 
normalmente é baseado no de maior metragem e retiram as paredes de um dos quartos para integrar 
à sala de estar, na figura 4 o grande sofá está no lugar onde seria o terceiro quarto. Nota-se, também, 
que as portas dos ambientes não são instaladas, somente os batentes, o que evita a sensação de 
enclausuramento e noção de limites e fechamentos. Esses elementos dificultam a passagem e quebram 
interatividade própria de espaços lúdicos. 

Mármores e granitos, revestimentos, louças e acabamentos nem sempre correspondem ao 
memorial descritivo do que será entregue no apartamento e são brevemente identificados com uma 
etiqueta no canto da peça, escrito:  “produto meramente decorativo, não confere com o memorial 
descritivo”, mas para o cliente desatento, ou mais ainda, para o cliente encantado, esses sinalizadores 
podem passar desapercebidos. 

A iluminação é em tons amarelados com focos de luz criando pontos de destaque e contrastes 
que atraem o caminho do olhar, um ambiente intimista e agradável, segundo Innes (2014, p.6) “O uso 
habilidoso da luz permite que os projetos de design de interiores sejam impregnados das sensações e 
emoções que queremos transmitir aos usuários”, a iluminação pode influenciar o tom e a atmosfera 
de um espaço, deixar os usuários mais alertas ou relaxados, estimulados ou desanimados, confortáveis 
e acolhidos ou desconfortáveis. 

Os cheiros são programados com tons frescos e adocicados, Paraguai (2016) faz uma 
pesquisa extensa sobre como os odores podem auxiliar a organizar o espaço, determinando sensações 
de conforto ou desconforto (atenção ou tranquilidade), ativando a memória de experiências passadas. 
Então quando o cheiro do ambiente/mercadoria é programado com um cheiro agradável, essa 
sensação olfativa passa a ser indexada à imagem do produto.  

A temperatura é mantida em uma brisa constante por condicionadores de ar (muitos deles 
em espaços que não se pode instalar no apartamento real). O som ambiente é composto por uma 
batida melódica suave e excitante, ao mesmo tempo, com reprodução em looping retirando a sensação 
temporal de início ou fim da experiência, ela suspende o usuário em um momento livre de navegação 
pelo espaço. Do lado de fora das janelas, o que se vê são fotos de um belo horizonte da cidade, o que 
acaba por englobar todo o espaço. Como visto, qualquer elemento se trata de um modelo pré-
programado submetido à estética da mercadoria.  

O ambiente é como um parque de diversões adulto, uma experiência imersiva, lúdica, 
estimulante e alienante que facilita o consumo por impulso, ou, ao mínimo, facilita a aceitação do 

961



 

 

modelo. Esta propaganda com ar de realismo, como imitação da vida, esconde seu caráter 
manipulador como um produto da história, resultado de textos e programas que tem a capacidade de 
persuadir e condicionar seu observador, como apresentado em Haug (1997), Crary (2012) e 
Baudrillard (1991).  
 
5. CONCLUSÃO 
 

Por fim, observa-se a retórica que afirma que o apartamento decorado aproxima a pessoa do 
real, a mais concreta experiência com o produto. O que se conclui, entretanto, é que seja o contrário, 
o apartamento decorado é uma das ferramentas que mais distancia o observador da realidade. Uma 
vez que ele consegue, a exemplo do mapa na fábula de Borges, cobrir todo o território.  

Ele é tão perfeito em sua representação e verossimilhança que esconde o apartamento em si e 
com ele o próprio mundo real. É deste modo um simulacro que preenche o espaço com signos e 
símbolos que referenciam não a realidade do apartamento que será entregue, mas a uma imagem 
publicitária que reforça sua campanha como uma “solução coerente, possível e aceitável” para o 
convívio das pessoas. Não há o que se questionar, tudo se explica na imagem. 

As soluções criadas no apartamento decorado englobam a experiência como um todo, neste 
universo lúdico, inebriam o visitante e estimulam a compra, mas além disto, são instrumentos 
simbólicos de adaptação do observador a se encaixar dentro de um espaço muito mais reduzido. 
Utilizando técnicas de design de ambientes para criar um espaço de suspensão da razão na imersão 
do sonho de uma habitação.  

Ao envelopar com espelhos, brilhos e objetos de desejo este ambiente se torna mais fácil de 
ser reprogramado, assim é possível diminuir os cômodos, repensar a distribuição dos mobiliários e 
até a proposição das vivências no espaço. Se no modernismo havia essa reformulação das 
espacialidades com a retórica em vista de um ideal utópico, de um homem racional que se adequa a 
modernidade, no mercado atual é um homem encantado que diante das suas limitações sociais deve 
se conformar (adequar/ observar) aos interesses do presente mercado imobiliário. 

O jogo entre consumidor e mercadoria não deixa de ser um momento de disputa e 
desconfiança, cada vez mais inseridos em um mundo onde tudo é publicidade, considera-se que o 
cliente tenta por vezes despertar do ambiente ilusório que está diante de si, principalmente em se 
tratando de uma compra com alto valor econômico, são diversas permutações que deverá fazer, após 
a visita, ainda ocorre a negociação com o vendedor e o pensar sobre o assunto, entretanto, se a 
ambientação já conseguiu deixar sua marca, por mais que refute, a semente do sonho espetacular será 
um forte contraponto a qualquer racionalidade desejada.  
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Convite para pedalar: 
quadros da mobilização da Bicicletada Curitiba no Facebook 1

Artur Oliari Lira2

Kelly Prudencio3

RESUMO

O artigo trata de um conjunto de ações que exploram o ambiente digital como plataforma de 
comunicação e mobilização política do chamado cicloativismo. Analisa a construção de 
enquadramentos do grupo Bicicletada Curitiba na sua página mantida no Facebook durante um 
período de cinco anos, desde a primeira postagem em 2011. A partir da teoria dos processos 
políticos (TARROW, 2009; SNOW & BENFORD, 2000; SNOW ET AL., 1986), a análise das 
postagens procurou identificar os principais processos de alinhamentos de quadros, que são ações 
que a mobilização política desenvolve para expressar sua luta e comunicar-se com outros grupos e 
com a sociedade. Os alinhamentos produzem enquadramentos que indicam as causas e soluções 
para os problemas em discussão e também procuram legitimar a luta dos cicloativistas. Verificou-se 
que apesar da affordance principal do Facebook não favorecer o debate no espaço da página – o que 
fica evidente na predominância do enquadramento de amplification (apenas pelo reforço do 
enquadramento inicial da mobilização) – alguns aspectos da Bicicletada foram explorados pelos 
ativistas, principalmente a oportunidade de firmar-se como interlocutores válidos sobre o 
cicloativismo em Curitiba.

Palavras-chave: Mobilização política; Cicloativismo; Facebook.

1. INTRODUÇÃO

A Bicicletada é o nome pelo qual ficou conhecido o movimento global Massa Crítica, 

nascido em 1992 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos4, com o objetivo de discutir a 

questão da mobilidade urbana com foco na valorização do uso da bicicleta, e que passou a explorar 

o ambiente digital como plataforma de mobilização política do chamado cicloativismo a partir da

segunda metade dos anos 2000. No Brasil, são mais de 50 cidades que contam com uma página no

Facebook, alimentada principalmente com informações sobre os eventos que os grupos promovem.

Em Curitiba, o movimento existe desde 2005, a partir de uma iniciativa do Coletivo Interlux Arte

1 Trabalho inscrito para o GT COMUNICAÇÃO E POLÍTICA, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL.
2 Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Membro do COMPA – 
Grupo de Pesquisa em Comunicação e Participação Política (CNPq/UFPR)., na condição de pesquisador de Iniciação 
Científica.
3 Doutora em Sociologia Política. Docente do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do 
Paraná. Coordenadora do COMPA.
4 Informação disponível em: http://www.sfgate.com/politics/joegarofoli/article/Critical-Mass-turns-10-A-
decade-of-defiance-2767020.php
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Livre5. O objetivo apresentado pelos membros do movimento é provocar a discussão sobre as 

políticas de mobilidade e questionar a prevalência do automóvel nas intervenções viárias (BRAND, 

2013). 

Os grupos que compõem as Bicicletadas mantêm páginas (fanpages) no Facebook como 

forma de manter contato com os ativistas e também para divulgar suas ações.  A página da 

Bicicletada Curitiba tinha (até junho de 2017) 6.143 seguidores. Apresenta como principal atividade 

a chamada de ciclistas até os eventos das Bicicletadas. 

O enfoque teórico-metodológico advém da Teoria da Mobilização Política desenvolvida por 

Snow et al (1986, p. 465). Nela os autores se atêm à micromobilização como o conjunto de 

processos interativos elaborados e empregados pelas Organizações de Movimentos Sociais e por 

seus representantes para mobilizar ou influenciar outros grupos na busca de interesses coletivos ou 

comuns (PRUDENCIO, 2014). 

A hipótese é a de que a principal página do Facebook que promove o cicloativismo em 

Curitiba é utilizada para criar eventos para pontos de saída das Bicicletadas, mas não estimula o 

debate sobre políticas de mobilidade na cidade de maneira efetiva, considerando os resultados de 

algumas pesquisas sobre mobilizações políticas no Facebook (KLEINA, 2016; CARBORNAR, 

2016; PRUDENCIO E CARBORNAR, 2015; PRUDENCIO, 2014). 

A observação foi realizada na página “Bicicletada Curitiba”6 durante o período de 

04/08/2011 (primeira postagem) a 28/08/2016 (data no qual foi realizada a maior bicicletada do mês 

de agosto daquele ano, fechando um período de cinco anos). A coleta das postagens foi feita pelo 

aplicativo Netvizz. No período foram produzidas 681 postagens, 16.651 curtidas e 1.961 

comentários no período de 04/08/2011 até 28/08/2016, com destaque para o dia 23/09/2012, quando

foi postada uma foto da Marcha das 2012 Bicicletas (312 likes, 114 compartilhamentos e 34 

comentários)7.

Após a identificação dos principais temas e quais postagens mobilizaram mais curtidas, 

compartilhamentos e comentários, partiu-se para uma segunda etapa de seleção das postagens que 

tiveram seu enquadramento analisado. Nesta segunda etapa foram isolados os posts com o número 

de engajamento superior a 100. A escolha deste tipo de delimitação se deve a amplitude de fatores 

que o número de engajamento engloba.

5 Informação disponível em: <https://interlux.wordpress.com/  
6 Página disponível em: <https://www.facebook.com/bicicletadacuritiba/ 
7 Para conferir a tabela consulte o anexo 1 disponível em: <https://goo.gl/n3l6SX>.
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A análise de alinhamento de quadros é baseada na teoria dos processos políticos 

(TARROW, 2009; SNOW & BENFORD, 2000; SNOW ET AL., 1986). Essa perspectiva considera 

as estruturas de mobilização, oportunidades políticas e processos de enquadramento das ações 

coletivas (PRUDENCIO E CARBORNAR, 2015), com o intuito de encontrar as estratégias de 

comunicação das mobilizações para apresentar suas demandas publicamente.

O que foi possível verificar é que apesar da affordance principal do Facebook não favorecer

o debate no espaço da página – o que fica evidente na predominância do alinhamento de

amplification  (apenas pelo reforço do enquadramento inicial da mobilização) – alguns aspectos da

Bicicletada foram explorados pelos ativistas, principalmente a oportunidade de firmar-se como

interlocutores válidos sobre o cicloativismo em Curitiba.

2. A BICICLETADA NO FACEBOOK: CONVITE PARA PEDALAR

FIGURA 1: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK.
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK8.

8 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: <https://www.facebook.com/bicicletadacuritiba/
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FIGURA 2: FOTO DA MARCHA DAS 2012 BICICLETAS.
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK9.

Para a análise do conteúdo gerado pelos grupos e fanpages dos cicloativistas no Facebook 

foi utilizado o método da análise de enquadramento para entender como se dá a “micromobilização” 

no cicloativismo curitibano. A ideia foi entender como esses grupos constroem os seus quadros de 

luta pela ampliação dos espaços para os ciclistas e como se configura o cicloativismo em Curitiba. 

O termo  “Micromobilização” desenvolvido por Snow et al (1986, p. 465) se refere “ao conjunto de 

processos interativos elaborados e empregados pelas Organizações de Movimentos Sociais e por 

seus representantes para mobilizar ou influenciar outros grupos na busca de interesses coletivos ou 

comuns”.

Para Snow et al (1986) existem quatro tipos de processos de alinhamento de quadros. O 

frame amplification (SNOW e BENFORD, 2000) envolve a questão de acentuação de um certo 

quadro interpretativo em um assunto. Dessa forma esse quadro fica mais aparente e fornece ao 

identificador uma forma de ligar eventos e questões.

Já o alinhamento de frame bridging é a ligação de dois ou mais quadros congruentes, mas 

que são ideologicamente desconectados com relação a um determinado assunto. É quando uma 

mobilização constroi uma ligação com outra para construir redes de solidariedade. 

O alinhamento por frame extension, pode ser explicado pela expansão das fronteiras de 

um quadro principal (primary framework) protagonizada por um grupo de forma a englobar 

interesses ou pontos de vista que nem sempre vão ao encontro do objetivo inicial, mas que tem 

9 Disponível em: <https://www.facebook.com/104824556286372/posts/284624584973034
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9 Disponível em: <https://www.facebook.com/104824556286372/posts/284624584973034

relevância para possíveis adeptos. O frame transformation leva em conta o aparecimento de um 

novo quadro que traz novas perspectivas para um acontecimento.  

As pesquisas de Kleina (2016) e Carbornar (2016) mostraram que a estrutura do Facebook 

não favorece a ocorrência de frame extension e transformation, caracterizando o site de rede social 

como plataforma para amplification, ou seja, para difusão do quadro primário da mobilização. Nesta 

pesquisa, pretende-se observar se  essa affordance se repete ou as características da bicicletada

apresentam outras apropriações tecnopolíticas10.

Cada post foi analisado e teve uma classificação elaborada de acordo com as definições de 

enquadramento  explicitadas por Prudencio (2014). Então, os posts foram categorizados como: 

amplification, transformation, extension e/ou bridging. No gráfico a seguir podemos conferir a 

quantidade de cada tipo: 

FIGURA 3: GRÁFICO COM A DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS NOS POSTS DA PÁGINA DA BICICLETADA.
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

10 Affordance é um termo desenvolvido por Gibson (1977), e diz respeito a tudo o que um ambiente pode 
proporcionar a um indivíduo. Os sites de redes sociais são estruturados em torno do indivíduo e facilitam a criação e o 
compartilhamento de conteúdo. A arquitetura desses espaços virtuais, assim como a arquitetura dos espaços físicos, 
sugere e habilita alguns modos de interação. As affordances descrevem as características de como esses sistemas 
interativos sugerem como eles devem ser usados (O’RIORDAN; FELLER; NAGLE, 2012).
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Conforme o gráfico, cerca de 92% das postagens faziam o amplification, ou seja, postagens 

que acentuam as ações do movimento e que discutem assuntos diretamente ligados ao mesmo. 

Essas ações podem ser exemplificadas com posts que chamam os cicloativistas para a rua, que 

discutem os benefícios do ciclismo ou até procuram razões pelas quais não se pode trafegar com 

qualidade nas vias da capital.

O frame amplification (SNOW e BENFORD, 2000) envolve a questão de acentuação de um 

certo quadro interpretativo em um assunto. Dessa forma esse quadro interpretativo fica mais 

aparente e fornece ao identificador uma forma de ligar eventos e questões.

FIGURA 4: POST ALINHADO POR FRAME AMPLIFICATION.
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK11.

Então para uma pesquisa mais aprofundada foram filtrados os posts por número de 

engajamento, que é definido na tabela de coleta pelo número de comentários somados ao de 

compartilhamentos e as reações. Foi estabelecido que seriam utilizados os posts com engajamento 

superior ou igual a 100 para uma análise mais pormenorizada. Dessa maneira chegamos ao número 

de 67 posts.

De acordo com Benford e Snow (2000) podemos atribuir um tipo de ação para o 

alinhamento de quadros por amplification. Ele pode ter uma ação de diagnóstico, prognóstico ou 

motivacional. A de diagnóstico identifica uma causa para o problema, este problema pode ser de 

culpa ou responsabilidade. Prognóstico envolve uma articulação que propõe uma solução para um 

determinado problema. Motivacional coloca um quadro que chama para uma ação ou constrói um 

11 Disponível  em: <https://www.facebook.com/104824556286372/posts/583067655128724
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engajamento coletivo. Os posts com engajamento maior ou igual a 100 passaram por essa análise12.

A mesma análise de alinhamento também foi feita para os eventos da página da Bicicletada 

que pode ser conferida no Anexo 213.

FIGURA 5: GRÁFICO COM A DISTRIBUIÇÃO DE QUADROS NOS POSTS DA PÁGINA.
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

No gráfico acima (Figura 5) podemos visualizar os tipos de enquadramentos presentes nos 

posts com mais engajamento produzidos pela página Bicicletada. Com base nesses tipos de 

enquadramento podemos tirar que 87% dos posts de maior engajamento e que tem como

enquadramento o amplification possuem também o tipo motivacional. Podemos assim entender que 

os posts da página em sua maioria chamam para uma determinada ação e ou envolvem a 

idealização, ênfase, esclarecimentos ou fortalecimento de valores ou crenças preexistentes.
O enquadramento motivacional, a tarefa final do enquadramento do núcleo, fornece um 
"apelo às armas" ou uma justificativa para o envolvimento em uma ação coletiva 
aprimorada, incluindo a construção de vocabulários apropriados de motivação (BENFORD 
e SNOW, 2000, p.617, tradução nossa)14. 

12 Conforme pode ser visto no Anexo 3 disponível em: <https://goo.gl/0LmxB7
13 Disponível no endereço: <goo.gl/Af7YBB
14  “Motivational Framing, the final core framing task, provides a “call to arms” or rationale for engaging in 
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Com a utilização do Netvizz foi também possível a coleta dos textos dos posts publicados na 

página da Bicicletada. Esses textos depois de tratados foram colocados no site 

www.wordclouds.com que faz uma contagem de palavras dos textos. Tirando as palavras de uso 

comum como “que” chegamos nas palavras mais utilizadas na página: bicicletada (293x), Curitiba 

(287x), (92x) bicicleta, (56x) bike, (43x) cidade e (41x) ciclista. A partir dessa coleta podemos 

verificar  e entender os assuntos que foram objeto de enquadramentos. 

FIGURA 6: NUVEM DE PALAVRAS GERADA PELO SITE WWW.WORDCLOUDS.COM BASEADA NAS 
PALAVRAS CONTIDAS NA PÁGINA E FILTRADAS.
FONTE: COLETA DAS PALAVRAS USADAS NOS POSTS DO FACEBOOK DA PÁGINA DA BICICLETADA.

Foi possível perceber que o foco da página era mesmo falar sobre a própria mobilização, o 

que explica a predominância de alinhamento de quadros por amplification reforçado pelo quadro de 

motivação.

2.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme já explicitado anteriormente os resultados confirmam os estudos de Kleina (2016) 

e Carbornar (2016)  que mostraram que a estrutura do Facebook não favorece a ocorrência de frame 

extension e transformation, caracterizando o site de rede social como plataforma para amplification,

ou seja, para difusão do quadro primário da mobilização.  Dessa forma podemos dizer que essa 

ameliorative collective action, including the construction of appropriate vocabularies of motive”. 
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affordance se repete no caso da página da Bicicletada. 

Vale dizer que existe uma variedade de tipos de quadros amplification se analisarmos as 

cinco primeiras posições do ranking de engajamento da tabela da página. Neles existem três 

quadros motivacionais que são distintos entre si. Um chama o cidadão para utilizar mais o modal, 

outro que pede respeito aos ciclistas e outro que chama o cidadão para comparecer a uma 

manifestação ciclística. Ainda foi encontrado um post de diagnóstico com o maior valor de 

engajamento e um post de prognóstico com o segundo maior. 

FIGURA 7: POST AMPLIFICATION MOTIVACIONAL NA PÁGINA DA BICICLETADA.
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK15.

Isso de certa forma mostra que o público da página da Bicicletada se engaja nos mais 

variados tipos de quadros de amplification apesar de a página pelos dados coletados apresentar 

preferência pelo tipo motivacional (87% dos posts com maior engajamento e com o quadro de 

amplification). 

Em 2012 aconteceu a chamada Marcha das 2012 Bicicletas. Mais de dois mil ciclistas se 

reuniram para discutir sobre quais seriam as melhores maneiras para colocar a bicicleta como um 

modal importante para a cidade. A Marcha das 2012 Bicicletas foi considerada a maior 

manifestação sobre duas rodas já registrada na história do país16. A mobilização abriu a 

possibilidade para criar um ambiente mais receptivo para a discussão sobre a bicicleta.  

Dentro disso a página da Bicicletada no Facebook teve sua importância. O post com 

15 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: https://www.facebook.com/bicicletadacuritiba/  
16 Relato disponível em: https://diariodeumciclistaurbano.wordpress.com/2012/09/26/bicicletada-de-curitiba-a-
maior-bicicletada-da-historia-2/
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enquadramento motivacional e de chamada para a ação sobre a Marcha das 2012 Bicicletas teve um 

número de engajamento de 734 (quarto maior engajamento), incluindo 533 compartilhamentos e 

mais de 180 reações. A marcha que teve como objetivo conscientizar para a necessidade de 

substituir o automóvel por outros modais e mostrar a possibilidade do uso da bicicleta na capital se 

apropriou do Facebook para ampliar o seu quadro e convocar seus militantes para a rua. 

FIGURA 8: CHAMADA PARA A MARCHA DAS 2012 BICICLETAS.
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK17.

FIGURA 9: CHAMADA PARA A MARCHA DAS 2013 BICICLETAS (NÚMERO 6 DO RANKING NA 
CLASSIFICAÇÃO DA TABELA DO ANEXO 318).
Fonte: Página da Bicicletada Curitiba no Facebook19.

17 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/268431819925644> 
18 Anexo 3 disponível em: <https://goo.gl/0LmxB7> 
19 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/408845175884307> 
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FIGURA 10: POST PEDE RESPEITO E CHAMA OS CICLISTAS PARA AÇÃO. 
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK20.

Neste post (Figura 10) além da chamada para a ação nota-se um quadro de prognóstico, na 

medida em que sugere que as pessoas respeitem quem esteja nas ruas de bicicleta para que os 

direitos dos ciclistas sejam amplificados e resguardados.

FIGURA 11: FOTO DA MARCHA DAS 2012 BICICLETAS. 
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK21.

O uso da página como uma ferramenta de mobilização para amplificar os valores 

20 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/191043994331094> 
21 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em:
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/284624584973034>
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cicloativistas e convocar os ciclistas para ações práticas  não se limita apenas a Internet (como 

acabamos de ver), ele busca também o respaldo das ruas. 

Dentro deste espaço  construído dentro do movimento cicloativista de Curitiba, pela 

amplificação dos quadros motivacionais, ocorre o fortalecimento de laços entre os indivíduos do 

grupo. Pois, se as conexões em uma rede social são constituídas de laços sociais, medidas que 

amplificam e fortalecem os valores de um grupo tendem a aumentar o capital social dos laços deste 

mesmo grupo.

Em termos gerais, as conexões em uma rede social são constituídas dos laços 
sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social entre os atores. 
De um certo modo, são as conexões o principal foco do estudo das redes sociais, 
pois é sua variação que altera as estruturas desses grupos. (RECUERO, RAQUEL, 
2009, p. 30).

Isso é exemplificado pelos eventos feitos em homenagem aos ciclistas mortos em acidentes 

de trânsito. A página da Bicicletada fez uma grande quantidade de eventos22 com a prática do Ghost 

Bike que consiste em deixar uma bicicleta sem um ciclista na rua em que a pessoa foi vítima de um 

acidente para além de homenagear o ciclista morto causar comoção nos motoristas.

Dentro dos eventos fica clara as especificidades da affordance do Facebook em amplificar 

quadros motivacionais, quadros que têm direta ligação em convocar as pessoas para ações. Dos 17 

eventos da página da Bicicleta que foram analisados 16 tinham em seu quadro a motivação do 

próprio grupo. Seja na realização de ações como a própria Bicicletada seja na implantação de Ghost 

Bikes para mobilizar as outras pessoas sobre a sua causa. Contudo, os eventos dentro do Facebook 

não são espaços de discussão e sim um espaço que chama para uma discussão na rua. Isso é 

indicado pela baixa taxa de comentários por evento. Nos eventos da Bicicletada 3.927 pessoas 

marcaram a opção que indicava que iriam comparecer; foram feitos 559 comentários com uma 

média de 32 comentários por evento e 231 pessoas confirmadas. 

As affordances do Facebook também possibilitam que movimentos globais como o da 

Massa Crítica tenham uma especificidade regional. A Bicicletada fala para os ciclistas de Curitiba 

(como pode ser visto na quantidade vezes que a palavra Curitiba é utilizada nas postagens). 

Contudo,  esses movimentos mantêm um debate contínuo na internet e convocam a participação 

conjunta e simultânea em manifestações globais numa rede de espaços locais. 

Indo para a ideia de construção de debate, 40% dos posts considerados mais engajados 

22 Dados disponíveis em:  <goo.gl/Af7YBB> 
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fazem um diagnóstico para descobrir a origem, a culpa, a responsabilidade de determinado 

problema ou apontam soluções para esses problemas (prognóstico). Sendo assim, apesar da pouca 

quantidade de envolvimento de comentários da página, existe uma tentativa para que se fale dos 

problemas e das soluções para o cicloativismo na cidade de Curitiba. 

Esse componente atributivo do enquadramento diagnóstico atende a essa função, 

concentrando a culpa ou a responsabilidade. No entanto, o consenso sobre a origem do 

problema não resulta automaticamente de um acordo sobre a natureza do problema. 

(BENFORD e SNOW, p. 616, 2000, tradução nossa)23.

FIGURA 12: POST DE DIAGNÓSTICO. 
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK24.

Dessa forma se colocarmos a hipótese feita no início deste artigo iremos perceber que ela 

não se confirma integralmente. A página da Bicicletada é utilizada para criar eventos para pontos de 

saída das Bicicletadas, mas ao contrário do que era indicado, ela promove o debate sobre o 

cicloativismo apesar de não ser a predominância da maioria dos posts.

23 This attributional component of diagnostic framing attends to this function by focusing blame or 
responsibility. However, consensus regarding the source of the problem does not follow automatically from agreement 
regarding the nature of the problem.
24 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/240466826055477>
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FIGURA 13: POST DE PROGNÓSTICO E MOTIVACIONAL. 
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK25.

Outro post com elevado engajamento (nono entre todos os posts da página) (Figura 13) faz 

referência à fábula da tartaruga e do coelho. O post evidencia a bicicleta como solução para o 

problema do congestionamento além de amplificar os valores do cicloativismo. É possível destacar 

também neste post algo além de chamar para ação. Existe aqui a proposição para uma solução que 

não necessariamente chama os cicloativistas para debater, mas dispõe de uma narrativa para que 

sejam amplificadas as suas pautas.

FIGURA 14: POST DE PROGNÓSTICO. 
Fonte: Página da Bicicletada Curitiba no Facebook26.

25 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/289882597780566>
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25 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
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No post número 2 do ranking da tabela classificada por engajamento  (Figura 14) são 

apresentados os benefícios da bicicleta e as suas respostas para inúmeros problemas como o 

aquecimento global, saúde pública e outros. São mais de 530 curtidas e mais de 520 

compartilhamentos.

FIGURA 15: POST DE PROGNÓSTICO E DIAGNÓSTICO. 
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK27.

Também possível é o tipo de post que une o prognóstico com o diagnóstico. Na postagem 

acima é feita uma leitura da responsabilidade de determinados atores (quadro de diagnóstico) e 

também está apresentada uma resposta para o problema apresentado (quadro de prognóstico). 

FIGURA 16: POST FALA SOBRE A SITUAÇÃO DAS CICLOVIAS EM CURITIBA. 
Fonte: Página da Bicicletada Curitiba no Facebook28.

26 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/149015248533969>
27 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/369617169807108>
28 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/215478575220969>

979



Este post (Figura 16), 12º no ranking dos mais engajados, mostra a situação de alguma das 

ciclovias de Curitiba naquela época e no final faz uma representação irônica, reforçando assim as 

tentativas da página de promover um debate e de trazer os problemas cotidianos dos ciclistas para o 

Facebook. 

FIGURA 17: POST DE DIAGNÓSTICO. 
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK29.

Já neste post (Figura 17) o debate se desloca para além da cidade de Curitiba, mas promove 

um questionamento quanto ao meio de transporte adotado por prefeitos de grandes capitais. O post é

de diagnóstico e coloca a culpa ou responsabilidade sobre determinados atores, no caso desta 

imagem no ex-prefeito da cidade de São Paulo Gilberto Kassab.

29 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/179891525446341> 
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FIGURA 18: ÔNIBUS INVADE ÁREA EXCLUSIVA DE CICLISTAS.
FONTE: PÁGINA DA BICICLETADA CURITIBA NO FACEBOOK30.

Na Figura 18, a página faz uma denúncia de um ônibus de transporte coletivo que não 

respeita a ciclofaixa da imagem. No entanto, no texto do post há um questionamento quanto à 

largura da ciclofaixa. Existe ali também uma busca por um culpado e também uma busca para a 

solução do problema apresentado.

3. CONCLUSÕES

Os posts da página da Bicicletada apresentaram como padrão o enquadramento de 

amplification. O que quer dizer que a maioria dos posts intensifica os valores do grupo e/ou chama 

o grupo para fazer algum tipo de ação. Neste sentido, também foram observados os eventos feitos

pela página que em quase a sua totalidade foram configurados como eventos de amplification.

No entanto, a hipótese apresentada era de que a página da Bicicletada é utilizada para criar 

eventos para pontos de saída das Bicicletadas, mas que não promove o debate sobre o cicloativismo 

ou sobre políticas de mobilidade na cidade. Esta hipótese não se confirmou integralmente. Pois, 

apesar da menor quantidade, os posts que identificam atores e reconhecem culpa neles em 

determinados problemas (quadros de diagnóstico) e os posts que apresentam soluções (quadros de 

prognóstico) ocupam o primeiro e segundo lugar no ranking de engajamento de nossa tabela 

construída com base nos posts da página. Além disso a quantidade de comentários (uma média de 

32 comentários por evento) mostrou que existem pessoas se envolvendo com esses posts ainda de 

que maneira tímida. Ou seja, a página oferece mais posts com frame amplification combinados com 

30 Página no Facebook da Bicicletada Curitiba disponível em: 
<https://www.facebook.com/104824556286372/posts/182576291844531>
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quadro de motivação, mas o engajamento se dá nos posts que combinam o alinhamento por 

amplification com quadros de diagnóstico e prognóstico. 

No que diz respeito à página como ferramenta de mobilização, os resultados mostram que 

ela é utilizada como meio de amplificação dos valores cicloativistas e também para a convocação de 

ações offline que formam um movimento não somente no site de rede social, mas também na rua, 

nas ciclovias. Além disso é possível dizer que as affordances do Facebook possibilitam através dos 

eventos que movimentos como o Massa Crítica tenham uma especificidade regional. 

O alinhamento de quadros por amplification, ao contrário de significar apenas uma “missa 

para convertidos”, mostrou-se no caso da Bicicletada como mais variado e com abertura para a 

discussão sobre mobilidade na cidade de Curitiba. Se isso chega a mudar o quadro para extension,

que exige uma troca de argumentos no espaço dos comentários, apenas uma análise dos 

comentários pode responder; só com ela é possível discutir se o que se falou nos comentários desses 

posts alcança a condição de debate público. 

No entanto, expressões como “espaço de autonomia” e “transformação social” (CASTELLS,

2013) parecem não encontrar eco na realidade das mobilizações que utilizam redes sociais como 

plataforma de ação. A comunicação nesses espaços fortalece vínculos (BONILLA & ROSA, 2015), 

mas há muita expectativa sobre o alcance  dessas práticas nos sites de redes sociais. Aliás, essas 

práticas já apresentam fenômenos que necessitam de mais estudos para desmistificar as suas 

consequências. A formação de bolhas31 nesses espaços é um exemplo. Não sabemos ao certo a 

influência que os algoritmos têm em mobilizações que acontecem dentro dos sites de redes sociais.  

A Bicicletada Curitiba atua no Facebook como ponto de encontro das demandas da 

mobilização social, cumpre um papel importante de fortalecimento não só dos vínculos mas 

também dos entendimentos que os cicloativistas têm sobre sua causa. Assim a análise de 

alinhamento de quadros confirma as fanpages como espaços de encontro e construção de 

enquadramentos da ação coletiva. A Bicicletada então ali se apresenta como uma mobilização 

importante que enquadra a mobilidade urbana como uma questão de luta política na qual o 

Facebook desempenha a função de plataforma de comunicação.

31 Artigo disponível sobre bolhas e as eleições americanas de 2016 disponível em: 
<http://entropia.blog.br/2016/11/15/como-as-bolhas-decidem-eleicoes/>
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que exige uma troca de argumentos no espaço dos comentários, apenas uma análise dos 

comentários pode responder; só com ela é possível discutir se o que se falou nos comentários desses 

posts alcança a condição de debate público. 

No entanto, expressões como “espaço de autonomia” e “transformação social” (CASTELLS,

2013) parecem não encontrar eco na realidade das mobilizações que utilizam redes sociais como 

plataforma de ação. A comunicação nesses espaços fortalece vínculos (BONILLA & ROSA, 2015), 

mas há muita expectativa sobre o alcance  dessas práticas nos sites de redes sociais. Aliás, essas 

práticas já apresentam fenômenos que necessitam de mais estudos para desmistificar as suas 

consequências. A formação de bolhas31 nesses espaços é um exemplo. Não sabemos ao certo a 

influência que os algoritmos têm em mobilizações que acontecem dentro dos sites de redes sociais.  

A Bicicletada Curitiba atua no Facebook como ponto de encontro das demandas da 

mobilização social, cumpre um papel importante de fortalecimento não só dos vínculos mas 

também dos entendimentos que os cicloativistas têm sobre sua causa. Assim a análise de 

alinhamento de quadros confirma as fanpages como espaços de encontro e construção de 

enquadramentos da ação coletiva. A Bicicletada então ali se apresenta como uma mobilização 

importante que enquadra a mobilidade urbana como uma questão de luta política na qual o 

Facebook desempenha a função de plataforma de comunicação.

31 Artigo disponível sobre bolhas e as eleições americanas de 2016 disponível em: 
<http://entropia.blog.br/2016/11/15/como-as-bolhas-decidem-eleicoes/>
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REALIDADE: ESTUDO DE CASO DE MANIPULAÇÕES DE IMAGEM NO 
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RESUMO

O objetivo desse estudo é compreender o que conduz a sociedade contemporânea, por meio de 
mídias sociais especializadas em fotografia (em evidência nesse estudo o Instagram) transgredir a 
realidade parecendo ser algo diferente do seu próprio objeto real, por meio das fotografias. Para 
isso, selecionou-se três Digital Influencers presentes nessa rede social: Kéfera Buchmann e Mirian 
Bottan. Com a constante exposição de suas vidas privadas nessa rede, elas acabam se tornando um 
objeto admirado, idealizado e buscado por esse público que as seguem. Por estarem presente nesse 
meio constantemente e postando toda sua vida particular, devem mostrar o melhor de si, ou melhor, 
estarem da forma mais perfeita possível. Isso faz com que acabem mostrando uma realidade que 
não é uma realidade, e sim, uma transgressão do real, pois sabe-se que na realidade nada é perfeito, 
mas na rede, a fotografia é um objeto que pode sofrer manipulações ou conter fatores externos para 
que ela pareça perfeita. Por conta disso, será feito uma análise das fotografias por elas postadas. 
Nelas, é perceptível o uso desses fatores para que elas fiquem mais próximas do padrão de beleza 
recente.   
Palavras-chave: Fotografia. Instagram. Estética. Contemporaneidade.

1. INTRODUÇÃO

A fotografia é, talvez, um dos elementos mais cambiáveis da contemporaneidade. Sua prática 
tem sofrido uma verdadeira revolução no que tange a relação espaço-tempo como nenhum outro 
objeto artístico. A partir do momento em que ela passa a fazer parte do cotidiano comum das pessoas, 
a fotografia assume uma parcela importante na vida delas e, com isso, vem transformando padrões e 
subvertendo práticas entre objetos reais e suas simulações.

O principal vértice a impulsionar e a motivar a realização desse trabalho, aqui descrito como 
objetivo geral, foi compreender o que conduz a sociedade contemporânea ao desejo de, por meio de 
mídias sociais especializadas em fotografia, transgredir a realidade parecendo ser algo diferente do 
seu próprio objeto real. Ou seja, atualmente, há uma violação do real, o que termina por tornar pessoas 
em mercadorias. Para isto, foram estabelecidos alguns objetivos específicos os quais busca-se: (a) 
verificar como a manipulação de imagens no Instagram reflete a percepção estética do belo 
contemporâneo e (b) mapear a evolução da beleza durante os anos.

Essa investigação justifica-se pelo fato desta pesquisadora trabalhar diretamente com fotografia 
e ser acadêmica do curso de publicidade e propaganda, além de estar inserida nas mídias digitais. A 
pós-produção das imagens acabou chamando a atenção para saber o porquê das imagens do aplicativo 
Instagram estarem sempre editadas – por meio de edições tão profundas a ponto de transgredirem 
aspectos da realidade da pessoa representada na fotografia. Vale salientar também que, além da edição 
de imagem, a utilização de ângulos e poses diferentes fazem com que o espectador enxergue algo 

1 Trabalho inscrito para o GT xxxx, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Graduanda em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Faculdade SATC - FASATC,
dianazanette.p@gmail.com.
3 Doutor em Ciências da Linguagem, Faculdade SATC - FASATC, gutemberg.geraldes@satc.edu.br.
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totalmente enquadrado no padrão de beleza contemporâneo, mesmo que para isto, distancie-o do real. 
Esse tipo de trabalho justifica-se ainda por fortalecer as pesquisas desenvolvidas no campo teórico 
estético do curso de publicidade, ampliando o debate e a discussão, além de corroborar com o mercado 
que pode encontrar ao longo da pesquisa atalhos para tentar compreender um pouco desta mudança 
comportamental que os modelos de fotografia vêm promovendo. 

Hoje as redes sociais apresentam-se como um meio eficaz para vender produtos e serviços, 
sendo que o objeto elencado para esta pesquisa, o Instagram, é uma delas. Milhares de fotografias são 
divulgadas diariamente por meio do Instagram, a maior parte delas contendo elementos que fazem 
com que o público consumidor se sinta devidamente atraído, ou seja, sempre é mostrado o melhor, 
buscando a perfeição. As personalidades por trás da blogosfera vêm se apropriando dessa 
metodologia de edição constante de imagens, o que acabou por servir como objeto real deste estudo. 
Para e por isto, foram selecionadas as digitais influencers Kefera Buchmann e Mirian Bottan que 
conduzem os endereços @kefera (11,3 milhões de seguidores) e @mbottan (154 mil seguidores) no 
instagram.

Para levar adiante este trabalho, bem como aferir rigor científico a pesquisa, a metodologia 
utilizada, quanto a sua natureza, constitui-se como básica, utilizando uma abordagem qualitativa, que 
tem como objetivo descrever as ideias dos autores aplicada na teoria e que se utilizou dos 
procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso para ser realizada.

2. A SOCIEDADE E A CULTURA DO ESPETÁCULO

Sabe-se que tudo o que vivenciamos hoje em qualquer lugar que estejamos é chamado de 
cultura. Cada país, cada estado, cada região e cada sociedade possui características próprias. 
Conforme Coelho e Castro (2006, p. 111): 

O ser humano mora no ethos, na cultura, ou seja, na habitação, que inclui o seu hábitat natural 
e o seu ambiente social, construído por ele mesmo, com a capacidade de “condicionar” ou 
“controlar” o seu modo de agir pessoal e social. 

Ou seja, a cultura se desenvolve de acordo com a relação entre a vida humana e o ponto onde 
ela adquire especificidades, e se prolifera (COELHO; CASTRO, 2006). Com as transformações que 
aconteceram nas décadas passadas, a cultura acabou se tornando uma mercadoria. Pensamento este, 
ratificado por Coelho e Castro (2006) ao afirmarem que tudo virou mercadoria: coisas e pessoas. 
Dessa forma, são valorizados enquanto geram economia para o mundo e, nesse processo se tornam 
vedetes4 da sociedade do espetáculo. Esse espetáculo, para Debord constitui “o modelo atual da vida 
dominante na sociedade” (DEBORD, 1997, p. 14). 

O espetáculo acaba criando um imaginário suavemente manipulatório, sedutor, atraente, ao 
passo em que cria uma sociedade virtual onde todos participam afetivamente, uns como atores, outros 
como plateia, todos isolados em suas casas, navegando agarrados no parapeito do sofá 
(GUTFRIEND; SILVA, 2007) e, ao mesmo tempo, ouvindo música, comendo pipoca e assistindo 
televisão em pleno domingo. 

A sociedade capitalista, de acordo com Coelho e Castro (2006), surgiu juntamente com o 
consumo de massa, nos anos de 1920 e 1930. Essa sociedade, chamada de neoliberal5, chegou a um 
ponto hoje que, segundo Coelho e Castro (2006, p. 112) “o consumo exerce forte influência na vida 
das pessoas a partir da estimulação da publicidade, tornando-se quase uma religião que condiciona e 
organiza a vida econômica”. Assim, ela influencia as vendas, as compras, os negócios e as escolhas. 

4 Artista colocado em destaque no elenco de uma companhia de teatro de revista. (Michaelis: dicionário prático 
da língua portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008.)
5 Neoliberalismo: doutrina que aceita que o governo equilibre os interesses sociais com os interesses privados 
dos cidadãos. (Michaelis: dicionário prático da língua portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008.)
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organiza a vida econômica”. Assim, ela influencia as vendas, as compras, os negócios e as escolhas. 

4 Artista colocado em destaque no elenco de uma companhia de teatro de revista. (Michaelis: dicionário prático 
da língua portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008.)
5 Neoliberalismo: doutrina que aceita que o governo equilibre os interesses sociais com os interesses privados 
dos cidadãos. (Michaelis: dicionário prático da língua portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008.)

Tomemos por base a Publicidade que, segundo Coelho e Castro (2006), foi concebida para ser 
utilizada com a finalidade de tornar um produto conhecido pelo público. Por espetáculo, pode-se 
perceber que, segundo os autores Coelho e Castro “a publicidade, por meio de técnicas de persuasão, 
chega a estabelecer modelos e padrões estéticos a serem seguidos, alavanca valores ideológicos, 
reforça fetiches e ideais de felicidade que podem ser adquiridos no mercado” (2006, p. 116).Isto é, a 
publicidade funciona como uma engrenagem que permite ao mundo contemporâneo movimentar a 
máquina capitalista na qual ele (o mundo) se encontra inserido (COELHO, CASTRO, 2006). Com 
isso, para Debord (1997, p. 14), o espetáculo “não é um conjunto de imagens, mas uma revelação 
social entre pessoas, mediada por imagens” e, a partir delas que o “motor da economia passa a ser a
produção, distribuição e consumo de acontecimentos“, conforme evidencia Gutfriend e Silva (2007, 
p. 56).

Coelho e Castro (2006, p. 113) citam que “a vida é encarada como um grande negócio 
mercadológico, em que tudo é comercializado. O importante é vender ‘bem’ seja lá o que for, 
inclusive a imagem pessoal, no sentido de obter vantagens. ” Inclusive a nossa vida. Como a imagem 
pessoal é importante nos dias de hoje, o próprio ser humano acaba se transformando em uma 
mercadoria para o consumo dos demais. Para ele, [ser humano] “o importante não é fazer, mas ser 
visto fazendo, mesmo que seja um fazer inútil” (GUTFRIEND; SILVA, 2007, p. 101).  Mostrar para 
os outros o que se tem é mais importante do que possuir esses itens. O que, conforme Debord (1997, 
p.18), acabava sendo uma “realidade individual, tornou-se social”. Se você tem, deve ser mostrado.

Isso acontece porque o indivíduo abre mão do seu “ego6, de um ‘para si’, em favor de um ‘para 
os outros’”. (GUTFRIEND; SILVA, 2007, p. 100). Dessa forma, o lema é mostrar tudo o que parece 
ser verdade, sem embora necessariamente ser, o preço da fama está ao alcance de qualquer pessoa. 
“O importante é fazer parte da tribo dos famosos” (GUTFRIEND; SILVA, 2007, p. 32-37). O 
consumidor acaba se tornando um consumidor de ilusões, pois a maioria das coisas que ele acredita 
que são reais, não são. O motivo dessa ilusão é a mercadoria, pois para Debord (1997) ela sim é real. 
É ela (a mercadoria) que faz com que o indivíduo compre sempre mais, a fim de satisfazer seus 
desejos, e não apenas a necessidade. Desejos esses que podem ser apenas “para si” mesmo para um 
agravamento do seu “ego”, mas, que ao mesmo tempo, inconscientemente, é para mostrar “para os 
outros”. Os autores Gutfriend e Silva (2007) , que a sociedade vive a sua vida inteira ao lado, ou 
melhor, na frente da tela de um computador ou do próprio celular. 

O que se pode perceber é que a solidão que antes era considerada individual passou a ser 
coletiva. Ou seja, para Gutfriend e Silva, “a tecnologia liquidou as telas vazias. A solidão agora é 
interativa. Os homens vivem em rede” (2007, p. 40). Estes autores (2007, p. 33) dizem ainda que 
“quando tudo é tela, a imagem torna-se a única realidade visível. Ela é um totem vazio de conteúdo 
e cheio de atrações”. Por mais que as imagens não tenham conteúdo, elas não estão ali por acaso. É a 
partir dela que temos a atração, o desejo e a vontade de se o que é mostrado é grande. Por isso o uso 
de imagens é constante. 

O que domina a sociedade contemporânea e que faz com que essa economia esteja sempre em 
alta é a mídia. É por meio dela, conforme Coelho e Castro (2006) que as mercadorias são divulgadas 
de uma forma padrão, sendo utilizada a linguagem do espetáculo, sendo essa, de acordo com Debord 
(1997, p. 17), a “principal produção da sociedade atual”. O filósofo francês ratifica ainda que o 
espetáculo também, nada mais é, do que “o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida 
social”. (DEBORD, 1997, p. 30)

Trazendo um olhar contemporâneo, Gutfriend e Silva (2007) afirmam que o espetáculo acabou 
e que agora estamos na era do hiperespetáculo. Para os autores (2007) no hiperespetáculo o próprio 
ser humano acaba se contemplando em uma outra pessoa que, ao que parece, pode, ou não, ser 
facilmente alcançada. Com essa contemplação, Gutfriend e Silva afirmam que: “cada um deve poder 
se imaginar no lugar da estrela ou do objeto da sua admiração e aspirar à condição de famoso. ” (2007, 

6 Consumo do próprio eu. (GUTFRIEND; SILVA, 2007, p. 100)
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p. 31). Ou seja, hoje em dia, o ser humano tenta consumir as mesmas coisas que essas pessoas
consideradas “famosas” utilizam, para cada vez mais, sentirem-se perto ou parecida com elas.

Com essa ideia de que os objetos estão cada vez mais humanizados pela publicidade, na 
sociedade contemporânea, os famosos e as pessoas comuns acabam também se transformando em 
objetos, “já que o mais importante não é o que se é, mas o que se pode ter”. (CASTRO, 2006, p. 124). 
A interatividade, que pertencia ao espetáculo, agora pertence ao passado. Hoje nós estamos na adesão 
dessa interatividade. (GUTFRIEND; SILVA, 2007). Enquanto: 

O espetáculo era a representação do imaginário moderno, o hiperespetáculo é um imaginário 
sem representação. Imagem nua. Deliciosamente obscena. Prostituição sem sexo. Vinculo 
sem relação. Afetação sem afeto. Imagem sem ocultação. Culto da imagem desencarnada. 
Fim da iconoclastia. Imagem irrefletida.”. (GUTFRIEND; SILVA, 2007, p. 39)

No espetáculo se imaginava que um casamento iria durar até a morte, como era a tradição das 
famílias antigas, no hiperespetáculo, não. Neste, tudo é “deliciosamente e perigosamente passageiro” 
(SILVA, 2007, p. 36). Como as coisas acabam não durando para sempre, elas são aproveitadas de 
uma forma intensa, mesmo que seja por pouco tempo. Daí a importância do trabalho constante na 
imagem do agora.

Gutfriend e Silva (2007) dizem que não vai restar nada mais e nada menos do que apenas 
imagens. Segundo esses autores, definitivamente o mundo nunca mais será o mesmo depois que as 
imagens e também as redes sociais foram criadas. 

3. A SOCIEDADE E A CULTURA DA IMAGEM

Hoje, temos uma profusão de mídias sociais e, com certeza, depois da criação do Facebook, 
Instagram, Snapchat, Whatsapp etc o mundo jamais será o mesmo. 

De acordo com Sant’anna (2014, p.19), as imagens foram classificadas como uma “difusão das 
fotografias”, mostrando como elas acentuaram a importância de se ter uma bela aparência corporal. 
Essas fotografias, para Benjamin (1994), podem mostrar diversos aspectos que são acessíveis pela 
câmera, mas que não são acessíveis ao olhar do ser humano. Ou seja, qualquer tipo de equipamento 
capaz de captar imagem, consegue captar mais claramente “os movimentos da massa do que o olho 
humano” (BENJAMIN, 1994, p.195), até porque para esse autor, a imagem que é captada pelos 
nossos olhos não pode ser ampliada, já as que estão no aparelho, sim. 

Os meios audiovisuais são os que alimentam a cabeça das pessoas e as mensagens consideradas 
simples, são as que possuem efetividade, pois são as que fazem com que as pessoas criem projeções. 
Assim, a imagem é considerada uma das coisas que se adequa a essas características. Para Benjamin 
(1994) elas fazem com que as coisas pareçam próximas, deixando o ser humano submisso a 
necessidade de possuir determinados objetos. 

A imagem e suas variáveis assumiram um lugar de destaque na sociedade, de modo que, 
segundo Sant’anna (2014), hoje em dia seria correto afirmar que a população é dividida em classes 
estéticas “de primeira, de segunda e de terceira. ” (SANT’ANNA, 2014, p. 188). Sendo assim, a 
beleza assume um papel importante digamos, até mesmo central nessa discussão. Assim, para Eco 
(2004), a beleza possui diversas caras de acordo com o período histórico e o país. Sant’anna (2014, 
p.61) ainda diz que “ser feio por fora e bonito por dentro” não é uma crença de hoje. Nos anos de
1950, era considerado um corpo mal feito o daquelas mulheres que não possuíam curvas sedutoras e
saliências em algumas partes do corpo. Nariz grande, dentes com cáries e pernas tortas também era
considerado feiura, ou seja, qualquer aparência fora dos padrões sociais.

Para Aquino (apud SPEER, 2008), algo será considerado belo, baseado em 3 aspectos: pureza 
ou perfeição, uniformidade ou concordância e brilho ou clareza. Para ele, quem possui todas essas 
determinações é Deus, ele é a plenitude do ser. Se uma pessoa não possuir esses aspectos, ela não é 
imagem e semelhança de Deus, ou seja, é uma pessoa feia. A revista Querida (1958 apud 
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SANT’ANNA, 2014, p. 120) diz que “a beleza vem de berço, mas vem também – e cada vez mais -
da força de vontade, do trato e da habilidade na aplicação da maquiagem. ”

Sant’anna (2014) diz que uma mulher que era limpa, que conhecia todas as novidades que 
surgiam no mercado de higiene e beleza, era considerada bela e capaz de arranjar um marido. Por 
elas perceberem que deveriam estar presentes nesse meio e conhecedoras de tudo o que era novidade, 
ficaram cada vez mais presas à busca de serem perfeitas, porque segundo Mota (2007 apud ALVES, 
2008, p.21), a beleza passou a ser veiculada como “condição de felicidade, de sucesso profissional e 
amor”. 

A forma de beleza, vinculada pelos mass media, de acordo com Eco (2004), oferecem um 
modelo de beleza para quem possui muito dinheiro e outro modelo para a classe social mais baixa. 
Para Lash (1983 apud NASCIMENTO, 2010) tudo o que é oferecido por alguém que passe 
credibilidade e confiabilidade, é aceito como real. De acordo com Lima (2002 apud CARON, p. 9) 
“os meios de comunicação dão uma espécie de certificado ao valorizarem esta atitude com a 
massificação do uso da imagem e da venda exageradas de revistas que só tratam do assunto”. Esse 
autor ainda diz que as pessoas acabam praticando o excesso em busca dessa aparência idealizada pela 
mídia, pois pela maioria delas, há uma busca constante pelo bem-estar e uma dependência ligada à 
vontade de se manter sempre jovial e bonita. 

Como a sociedade está inteiramente ligada à imagem e, como a mídia está presente em todos 
os lugares, esses dois são, de acordo com Fridman (1999 apud NASCIMENTO, 2010) uma nova 
expansão do capitalismo. O processo estético pode ser um desses fatores ligados a essa expansão. 
Segundo Gianetti (2004, p. 39), “o mundo da estética é um mundo construído.”. 

Um dos motivos que explica o sucesso mundial das cirurgias plásticas, segundo Sant’anna 
(2014), é o crescente padrão de beleza que está ligado à aparência jovial e longínea, a pele sempre 
lisa, aos cabelos brilhosos e macios, aos lábios carnudos e dentes brancos. Esse estereótipo surgiu a 
partir do ano de 1960, de acordo com Sant’anna (2014), onde as misses nacionais eram mais altas e
mais magras. 

Para Cury (2005 apud ALVES, 2008, p.22), “cerca de 600 milhões de mulheres sentem-se 
escravas da beleza”. Em uma pesquisa feita, ainda pelo mesmo autor, descobriu-se que 46% das 
mulheres rejeitam sua barriga e aproximadamente 1,1 bilhão de mulheres tem pavor de olhar para sua 
barriga. Esta ideia torna-se curiosa, pois em alguns períodos da história, uma barriga um pouco maior 
era considerada sinal de beleza e saúde. Ainda segundo Cury (2005 apud ALVES, 2008, p.22), a 
beleza apresentada pela mídia faz com que as mulheres corram em busca da beleza, fazendo com elas 
mutilem sua autoestima em busca dessa beleza inatingível. Para Sant’anna (2014, p.119) o corpo 
acabou se tornando algo tão importante e sensível que já não seria mais honesto exibir um rosto que 
não se tem, “como se toda distância entre beleza construída e beleza natural se transformasse numa 
falsidade doravante intolerável”. Ser natural significava não esconder absolutamente nada, seja com 
ou sem maquiagem. Segundo Dayan et al (2004 apud NETO; CAPONI, 2007, p. 578),  

Para Sant’anna (2014), rejuvenescer acabou se tornando uma necessidade para garantir 
emprego, marido ou mulher e até mesmo para se ter aceitação na sociedade. Lipovetsky (1989 apud 
ALVES, 2008, p. 17) diz que “antigamente, uma filha queria parecer-se com a mãe. Atualmente, é o 
contrário que acontece”. Isso porque, de acordo com o tempo e com a lei da vida, vamos envelhecendo 
e, como as pessoas querem parecer cada vez mais novas, muitas vezes essas pessoas vão utilizar 
métodos e processos que são usados pelas pessoas mais jovens. 

Sant’anna (2014, p. 179) traz à luz a ideia de que “a mulher já foi assimilada à flor, à gatinha e 
recentemente à fera. Agora, esta última se armou, cresceu e alargou a musculatura”. Essa mulher,
hoje, se curou de qualquer fraqueza. Ainda segundo Sant’anna (2014), o termo “sarada” é utilizado 
para chamar uma mulher que é considerada malhada. Os jovens acabavam buscando um bem-estar 
físico, interessando-se cada vez mais por esportes, musculação e dança. A prática de exercícios físicos 
começou a ganhar visibilidade na publicidade, em filmes e na tv.

Sobre os produtos de beleza e, segundo um artigo da revista Manchete (1954 apud 
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SANT’ANNA, 2014), o consumo de cosméticos havia aumentado no Brasil, e nos Estados Unidos, 
o consumo deles era maior que o consumo de manteiga. A beleza na qual a mulher aparece sempre
maquiada, com cabelos sempre penteados e sedosos acabou ficando um pouco de lado. O estilo
“descontraída” acabou sendo aceito pelas mulheres e pela sociedade. De acordo com Sant’anna
(2014), essa beleza descontraída e despojada foi aceita pela necessidade de estar presente à natureza,
às coisas boas e sabendo curtir a si mesmo. Esse estilo foi rapidamente levado e transformado em
atrativo comercial. Por muito tempo o cabelo com alisamento era o preferido das mulheres, mas
aquelas que tinham o cabelo crespo e preferiam alisar, deixaram o alisamento de lado.

Um dos pavores das mulheres, a celulite, começou a receber maior destaque depois que, 
segundo sant’anna (2014), a divulgação do biquíni entrou em cena. Desde a descoberta desse 
problema, as mulheres correram atrás de soluções para ele e encontraram algumas, entre elas a 
ginástica, dietas, a utilização de cremes de tratamentos e clínicas especializadas no assunto. Com isso, 
quando as mulheres não conseguiam disfarçar essa pequena imperfeição, o adobe photoshop acabou 
contribuindo para tornar irreal a beleza física. Não somente o adobe photoshop, mas também a 
utilização de aplicativos de edição de imagens que continham nos seus próprios celulares. Mas além 
disso, com a ajuda de elementos externos, pode-se obter uma fotografia mais transgredida do real do 
que somente com edições de imagem. Esses elementos externos podem ser desde uma iluminação 
artificial como uma iluminação solar, como também uma pose para a melhor valorização do corpo da 
mulher, tornando-a atraente e bonita.
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Conforme já descrito nesta pesquisa, boa parcela do tempo de um indivíduo na sociedade atual 
é dedicada à presença nas mídias digitais. O hábito de entrar e conferir novidades, independentemente 
da relevância dessas novidades para o dia a dia de cada indivíduo, tem transformado o modelo como 
as sociedades vêm construindo um espelho de si mesma. A discussão que tecemos até aqui, e já 
supracitada, mostra que a tecnologia não apenas cambiou o sistema de troca de informação, como 
também o comportamento das pessoas e consequentemente, das sociedades. O Instagram, objeto de 
estudo dessa pesquisa, se constitui como uma dessas tecnologias que vem proporcionando essas 
mudanças. Essa rede social é especializada em imagens e possui uma grande variedade de filtros para 
aplicar instantaneamente nas fotografias. Afinal, não importa a hora, o dia ou a situação, sempre 
haverá fotografias novas no Instagram a alimentar essa fome imagética da sociedade contemporânea. 
Sempre haverá pessoas construindo, ratificando, quebrando ou até mesmo questionando padrões de 
beleza pré-estabelecidos por meio de suas fotos no instagram.

O questionamento que norteia esta pesquisa e que, ao longo desta análise, se buscará mostrar é 
justamente o fato dessas fotografias favorecerem a cultura de uma realidade transgredida por meio 
delas [fotografias], ou seja, são simulações feitas para que tudo pareça perfeito, ganhando mais ênfase 
do que o próprio elemento real. Esses momentos de transgressão estão explicitados de maneira que 
possamos utilizá-los como referência no perfil do Instagram de duas influenciadoras digitais ou
digital influencers – termo em inglês muito comum nos estudos midiáticos. São elas: Kefera 
Buchmann7 e Mirian Bottan8.

No que tange as fotografias de rosto se pode perceber que a detentora do canal 5incominutos 
posta fotografias sem a utilização de maquiagens e/ou penteados diferentes, produzidos, como se 
pode perceber na figura 1 abaixo: 
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8 Utiliza o Instagram para falar da sua luta contra a bulimia e inspirar as pessoas a se aceitarem como são.
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Fonte: www.instagram.com/kefera

Sant’anna (2014) diz que hoje a população é dividida em três classes estéticas: de primeira, de 
segunda e terceira. A primeira seria a pupulação que não usa maquiagem, a segunda seria aquelas que 
utilizam maquiagem e a terceira aquelas que além de maquiagem, fizeram plásticas ou procedimentos 
estéticos. Ou seja, nas fotografias da FIG.1 a classe estética seria de primeira, pois essa seria a beleza 
natural, sem a ajuda de elementos externos para deixá-la bela. Na primeira fotografia, além de não 
estar com nenhum tipo de maquiagem, a foto em si não possui nenhuma de edição de cores, o que 
aponta para uma casualidade proposital, ou seja, aqui, a intenção da Kéfera é justamente aproximar a 
representação fotográfica daquilo que tomamos por real. Já nas três fotografias seguintes, como se 
pode perceber, mesmo que seja pouco, há uma edição de cores ainda que superficial. Por mais que a 
vlogueira não esteja usando maquiagem, ainda assim há um espécie de edição do real, pois em todas 
as fotografias há a busca pelo melhor ângulo para que, mesmo sem a utilização de ferramentas de 
maquiagem e sem cabelo feito, ela fique dentro do que temos por padrão de beleza. Ou seja, nas 
quatro fotografias, apesar do artifício utilizado, ainda assim, ela está ao natural, que significa, segundo 
Sant’anna (2014), não esconder absolutamente nada, seja com ou sem maquiagem.

Por ser alçada ao patamar de famosa pelos milhares de seguidores que a acompanham 
diuturnamente reconhecendo-a como uma digital influencer, Kéfera torna-se, para Coelho e Castro 
(2006), um objeto. E é justamente por se reconhecer como um objeto midiático que Kéfera se 
apresenta tal e qual. Isso, segundo Cury (2005 apud ALVES, 2008, p.22) faz com que o público corra 
atrás dessa beleza apresentada por ela, pela mídia. Ciente dessa beleza como objeto, a vlogueira 
apresenta constantemente fotografias do seu rosto em várias formas, como se pode observar na figura 
2 abaixo: 

FIG. 2: Foto de rosto
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Fonte: www.instagram.com/kefera

No entanto, pelo seu feed, a maioria das fotos são no estilo poser, isto é, ela posa para a foto 
fazendo uma cara mais atraente e sexy, com seus lábios um pouco abertos ou prostrando-os à frente, 
fazendo um biquinho com a boca. Seu sorriso, discretamente, aparece em apenas duas destas fotos 
(02 e 04). Essa forma de beleza vai de encontro à beleza apresentada na FIG.1. Basta ao leitor observar 
que enquanto as fotografias da FIG.1 estão situadas no que Sant’anna (2014) classifica como primeira 
classe, a FIG.2 estar para mais para a terceira classe, ou seja, de acordo com Eco (2004), esse tipo de 
beleza é para quem possui muito dinheiro, ou pelo menos, para quem quer representar isto. 

Já nas fotografias de corpo inteiro, Kéfera não se mostra em uma pose considerada ‘normal’, 
cotidiana; ou seja, ninguém fica em pé, em seu dia a dia, nas posições em que ela se encontra conforme 
se observa na FIG.3. Assim, ela se utiliza de uma pose para que seu corpo seja valorizado e, com isso, 
permite uma forma de transgredir o objeto real. Nessas fotos, há uma intervenção exterior. Como se 
pode perceber, nas quatro fotografias que compõem a FIG.3, há a utilização de uma iluminação 
artificial. O ponto de luz evidenciado pelas sombras, fica ainda mais perceptível quando é utilizado 
em paredes de cores claras. Ao utilizar esse tipo de intervenção, ainda mais em ambientes internos, é 
perceptível a utilização de uma luz exterior para iluminar o ambiente e poder ser feita a fotografia. 
Por muitas vezes, segundo Benjamin (1994) o olho humano não percebe diversos aspectos que 
deixam a fotografia mais bonita, mas que são totalmente acessíveis e perceptíveis pela câmera 
profissional ou pela câmera do celular, sejam esses aspectos: iluminação e/ou ângulo. Para que essa 
fotografia fosse feita, e por ser em um ambiente interno, foi necessário o uso da iluminação artificial 
pela falta dela no próprio ambiente.

FIG. 3: Fotos de corpo inteiro

992 



Fonte: www.instagram.com/kefera

No entanto, pelo seu feed, a maioria das fotos são no estilo poser, isto é, ela posa para a foto 
fazendo uma cara mais atraente e sexy, com seus lábios um pouco abertos ou prostrando-os à frente, 
fazendo um biquinho com a boca. Seu sorriso, discretamente, aparece em apenas duas destas fotos 
(02 e 04). Essa forma de beleza vai de encontro à beleza apresentada na FIG.1. Basta ao leitor observar 
que enquanto as fotografias da FIG.1 estão situadas no que Sant’anna (2014) classifica como primeira 
classe, a FIG.2 estar para mais para a terceira classe, ou seja, de acordo com Eco (2004), esse tipo de 
beleza é para quem possui muito dinheiro, ou pelo menos, para quem quer representar isto. 

Já nas fotografias de corpo inteiro, Kéfera não se mostra em uma pose considerada ‘normal’, 
cotidiana; ou seja, ninguém fica em pé, em seu dia a dia, nas posições em que ela se encontra conforme 
se observa na FIG.3. Assim, ela se utiliza de uma pose para que seu corpo seja valorizado e, com isso, 
permite uma forma de transgredir o objeto real. Nessas fotos, há uma intervenção exterior. Como se 
pode perceber, nas quatro fotografias que compõem a FIG.3, há a utilização de uma iluminação 
artificial. O ponto de luz evidenciado pelas sombras, fica ainda mais perceptível quando é utilizado 
em paredes de cores claras. Ao utilizar esse tipo de intervenção, ainda mais em ambientes internos, é 
perceptível a utilização de uma luz exterior para iluminar o ambiente e poder ser feita a fotografia. 
Por muitas vezes, segundo Benjamin (1994) o olho humano não percebe diversos aspectos que 
deixam a fotografia mais bonita, mas que são totalmente acessíveis e perceptíveis pela câmera 
profissional ou pela câmera do celular, sejam esses aspectos: iluminação e/ou ângulo. Para que essa 
fotografia fosse feita, e por ser em um ambiente interno, foi necessário o uso da iluminação artificial 
pela falta dela no próprio ambiente.

FIG. 3: Fotos de corpo inteiro

Fonte: www.instagram.com/kefera

No entanto, pelo seu feed, a maioria das fotos são no estilo poser, isto é, ela posa para a foto 
fazendo uma cara mais atraente e sexy, com seus lábios um pouco abertos ou prostrando-os à frente, 
fazendo um biquinho com a boca. Seu sorriso, discretamente, aparece em apenas duas destas fotos 
(02 e 04). Essa forma de beleza vai de encontro à beleza apresentada na FIG.1. Basta ao leitor observar 
que enquanto as fotografias da FIG.1 estão situadas no que Sant’anna (2014) classifica como primeira 
classe, a FIG.2 estar para mais para a terceira classe, ou seja, de acordo com Eco (2004), esse tipo de 
beleza é para quem possui muito dinheiro, ou pelo menos, para quem quer representar isto. 

Já nas fotografias de corpo inteiro, Kéfera não se mostra em uma pose considerada ‘normal’, 
cotidiana; ou seja, ninguém fica em pé, em seu dia a dia, nas posições em que ela se encontra conforme 
se observa na FIG.3. Assim, ela se utiliza de uma pose para que seu corpo seja valorizado e, com isso, 
permite uma forma de transgredir o objeto real. Nessas fotos, há uma intervenção exterior. Como se 
pode perceber, nas quatro fotografias que compõem a FIG.3, há a utilização de uma iluminação 
artificial. O ponto de luz evidenciado pelas sombras, fica ainda mais perceptível quando é utilizado 
em paredes de cores claras. Ao utilizar esse tipo de intervenção, ainda mais em ambientes internos, é 
perceptível a utilização de uma luz exterior para iluminar o ambiente e poder ser feita a fotografia. 
Por muitas vezes, segundo Benjamin (1994) o olho humano não percebe diversos aspectos que 
deixam a fotografia mais bonita, mas que são totalmente acessíveis e perceptíveis pela câmera 
profissional ou pela câmera do celular, sejam esses aspectos: iluminação e/ou ângulo. Para que essa 
fotografia fosse feita, e por ser em um ambiente interno, foi necessário o uso da iluminação artificial 
pela falta dela no próprio ambiente.

FIG. 3: Fotos de corpo inteiro
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Segundo Benjamin (1994), as pessoas acabam se sentindo mais próximo dela e passem a ser 
influenciados, desejando também, realizarem fotografias do mesmo jeito em que ela se encontra, 
buscando sempre se manter próximos aos padrões de beleza. Ratificando o pensamento anterior 
acerca da produção fotográfica, pode-se perceber na primeira fotografia da FIG. 4 que se encontra 
logo abaixo, que Kéfera está supostamente dormindo. 

FIG. 4: Fotos descontraídas

Fonte: www.instagram.com/kefera

Porém, a fotografia é programada, produzida. O ângulo e a iluminação natural acabam por 
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favorecer a ideia que a fotografia quer passar, transmitindo um ar calmo e, sobretudo, sereno. A 
postura dela deitada, é como se fosse ensaiada, pois no âmbito do real, poses durante o sono não 
costumam ser comuns, tampouco atrativos em fotografias. Na segunda fotografia da FIG.4, há a 
sugestão de que Kéfera está em casa, tranquila. No entanto, é perceptível a produção que existe por 
trás das fotografias, como o fato de ela estar toda maquiada, produzida, com uma pose pré-definida. 
Tudo isso para que fique uma fotografia perfeita, pelo menos aos olhos do padrão de beleza 
estabelecido em nossa sociedade. Assim, o público tenta estar bonito desse jeito até dentro de casa, 
fazendo com que eles consumam as mesmas coisas que essas pessoas “famosas” utilizam para cada 
vez mais se sentirem próximas delas.

Nas fotografias da figura 5 abaixo, o que prevalece é o corpo da Kéfera. Respirar fundo e 
encolher a barriga é o mínimo para conseguir que o corpo fique o mais perfeito possível ao que se 
percebe nas imagens. Nas fotografias 01, 02, 03, 04 e 05 da FIG.5 pode-se observar isso.

FIG. 5: Fotos mostrando o corpo

Fonte: www.instagram.com/kefera

Já a fotografia 06 da FIG.5, não se consegue perceber a barriga, pois ela está fazendo uma 
‘selfie’, ou seja, uma foto dela mesma em um ângulo que não privilegia o foco no abdômen, mas que, 
no entanto, indica uma possível prática esportiva. Já nas outras o ângulo fotografado é o esquerdo. 
Uma das únicas fotos em que ela aparece com uma postura comum e real é a 6 da figura 5. Nela, após 
supostamente praticar exercícios físicos, Kéfera aparece suada e cansada, onde muitas pessoas 
acabam se identificando. Além da postura feita por ela, outro fator que a fez com que ela esteja 
próxima do padrão de beleza é a prática de exercício físico, que segundo Sant’anna (2014), começou 
a ganhar visibilidade no ano de 1992 e hoje é praticado por uma grande parcela da população em 
busca de um bem-estar físico e emocional, mas com um grande apelo estético como elemento 
motivador. 

Com a ideia de ratificar o pensamento acerca da fotografia como transgressora do real, esta 
pesquisa se cercou também das postagens de Mirian Bottan, que não chega a ser uma digital 
influencer, mas costuma lançar olhares críticos acerca das imagens distorcidas e externada no 
Instagram. Diferente de Kéfera, Mirian busca quebrar regras e paradigmas quando se trata de padrões 
de beleza. Além de suas fotografias não possuírem a utilização de ferramentas gráficas que subvertem 
a realidade, ela escreve legendas que motivam as pessoas a se aceitarem do jeito que são. Mirian 
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busca de um bem-estar físico e emocional, mas com um grande apelo estético como elemento 
motivador. 

Com a ideia de ratificar o pensamento acerca da fotografia como transgressora do real, esta 
pesquisa se cercou também das postagens de Mirian Bottan, que não chega a ser uma digital 
influencer, mas costuma lançar olhares críticos acerca das imagens distorcidas e externada no 
Instagram. Diferente de Kéfera, Mirian busca quebrar regras e paradigmas quando se trata de padrões 
de beleza. Além de suas fotografias não possuírem a utilização de ferramentas gráficas que subvertem 
a realidade, ela escreve legendas que motivam as pessoas a se aceitarem do jeito que são. Mirian 

favorecer a ideia que a fotografia quer passar, transmitindo um ar calmo e, sobretudo, sereno. A 
postura dela deitada, é como se fosse ensaiada, pois no âmbito do real, poses durante o sono não 
costumam ser comuns, tampouco atrativos em fotografias. Na segunda fotografia da FIG.4, há a 
sugestão de que Kéfera está em casa, tranquila. No entanto, é perceptível a produção que existe por 
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FIG. 5: Fotos mostrando o corpo

Fonte: www.instagram.com/kefera
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supostamente praticar exercícios físicos, Kéfera aparece suada e cansada, onde muitas pessoas 
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sofreu com bulimia9 durante 15 anos. Ela acredita que ajudar outras mulheres que passam por 
problemas similares pode ajudar na recuperação das mesmas. Nesse post abaixo, Mirian conta um 
pouco da história:

FIG. 6: Foto antes/depois

Fonte: www.instagram.com/mbottan 

Como consequência dessa ditadura da beleza estabelecida por padrões do que se é considerado 
belo, Coelho e Castro (2006) mostram que muitas pessoas acabaram se tornando depressivas, com 
doenças dos mais variados tipos por não conseguirem alcançar um objetivo, neste caso, por estarem 
fora dos padrões. Mirian, como vimos em sua história no Instagram, é um exemplo disso. Na foto 
acima e de acordo com a legenda da foto, ela tinha o objetivo de emagrecer pois não se sentia bem 
com seu corpo, muitas vezes por ficar presa aos padrões de beleza que a mídia oferece. De acordo 
com Lima (2002 apud CARON, s/d, p. 9), uma forma de massificação de uso de imagens com 
mulheres de corpos perfeitos, são as revistas de moda, maquiagem e saúde. Ela é um meio de 
comunicação, que para Lash (1983 apud NASCIMENTO, 2010), facilita uma transferência de 
credibilidade. O que é mostrado nela, acaba sendo aceito como real. 

FIG. 7: Foto antes/depois

Fonte: www.instagram.com/mbottan

Para mostrar que todo mundo pode, por meio de fotografias, simular um corpo perfeito, Mirian faz postagens 
mostrando que uma simples postura muda totalmente a forma do corpo. Em todas as fotos acima (FIG. 7), ela apresenta 
duas possibilidades de fotografia: (a) o antes e (b) o depois. O antes seria ela da forma ‘normal’, sem fazer esforço para 
sair perfeita nas fotos; já o depois é ela com uma postura totalmente avantajada, apenas para ficar bonita na fotografia. 
De acordo com Benjamin (1994) as fotografias podem mostrar diversos aspectos que são acessíveis pela câmera, mas não 

9 Distúrbio alimentar no qual a pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos, com um sentimento de 
perda de controle sobre a alimentação, e episódios de vômitos ou abusos de laxantes para impedir o ganho de peso. 
(Fonte: www.minhavida.com.br)

À esquerda sou eu aos 16 usando faixa para esconder as falhas no cabelo depois
de uma queda severa por desnutrição, consequência de muitos períodos de jejum
com o objetivo de emagrecer, que sempre terminavam em compulsões
monstruosas, seguidas de vômito, seguido de mais jejum.
.
À direita sou eu aos 30, usando faixa porque quero, só pra franja não irritar
enquanto arrumo a casa (e porque é fofo), mais madura e segura com a minha
aparência depois de anos de sofrimento e oportunidades perdidas, seguidos de
anos de terapia e muito trabalho duro para simplesmente conseguir comer sem
me odiar.
.
Mas esses dias deu na capa da Vogue que jejum de 14 horas duas vezes por
semana é "o segredo para secar". E o meu jeito de cuidar da dor da Mirian de 14
anos atrás é tentar impedir que outras adolescentes acabem tapando os olhos pra
vida ou os buracos sem cabelo na cabeça por acreditar nessa MERDA.

Então, sim, eu só vou falar (E MUITO) sobre transtornos alimentares.
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ao olhar do ser humano. No caso, a foto em que Mirian se arruma de um jeito para não aparecer seu abdômen, não será o 
que as pessoas irão ver na realidade. Pessoalmente, ela será igual à fotografia em que ela está bem à vontade.

FIG. 8: Foto antes/depois

Fonte: www.instagram.com/mbottan

Na fig.8, por exemplo, mirian se encontra dentro dos padrões de beleza estabelecido pela 
sociedade – mas ao custo de todo um pensamento prévio acerca da fotografia. Vale ressaltar ainda 
que na legenda do post, mirian diz: 

“minha segurança vem de me sentir livre pra postar a foto da direita. A da esquerda é ângulo,
luz, filtro, e se vc me encontrar na rua, não é isso que vai ver. Mas a cara da direita eu faço
tanto na vida que já me rendeu o apelido de lula molusco. É bonito? É muito. Porque é real,
porque sou eu”

Ou seja, a primeira foto ficou bonita porque ela se importou em mostrar algo que na realidade
não é ela no dia a dia. O real para ela é como ela está na segunda foto e é assim que as pessoas que
participam do seu cotidiano a veem.

Querer mostrar algo que, na realidade, não é aquilo que se vê, acaba deixando as pessoas 
confusas. Na fotografia 01 da fig.9, por exemplo, kéfera aparece sem qualquer produto em seu rosto 
ou cabelo e também sem qualquer edição na imagem. Já na fotografia 02 da fig.9, ela está um pouco 
produzida, mas ainda assim, percebe-se a diferença em relação à imagem anterior, onde ela aparece 
totalmente natural. Nota-se aqui que ferramentas como a luz natural e o rosto virado para a esquerda 
favoreceram um resultado mais dentro dos padrões aceitos de beleza.
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FIG. 9: sem/com produção

Fonte: www.instagram.com/kefera

Porém, na última foto (03 da FIG.9), Kéfera está totalmente desfigurada, ou seja, diferente da 
primeira imagem. Ela não parece ser quem ela realmente é, perde-se aí, até mesmo a referência 
identitária dela, perde-se o elo com o real. O que se percebe é que nessa simulação, houve uma total 
transgressão do real em todos os aspectos: maquiagem, cabelo feito, iluminação artificial, a pose e a 
mão na cabeça para valorizar seu rosto e a edição de imagem feita. Percebe-se nessas comparações 
da FIG.9 que, como afirma Gianetti (2004, p.39), “o mundo da estética é um mundo construído”. 
Dessa forma, percebe-se que o pensamento que gira em torno desse elemento estético é que o corpo 
sempre foi objeto e instrumento de valor para a exaltação da beleza e mostrar algo, no espetáculo, 
que esteja em desacordo com esse raciocínio não seria mais honesto. Esse pensamento nos conduz à 
ideia de que, devido as fotografias disponibilizadas nas redes sociais por essas Influenciadores 
Digitais evidenciarem a importância de se ter uma aparência corporal atrativa, espelha e reforça 
padrões estéticos pré-estabelecidos e que fortalecem o discurso de espetáculo trazido à luz por Guy 
Debord (1997).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Motivada pelos pensamentos de Guy Debord (1997) acerca do espetáculo e, sobretudo, 
intrigada pela ideia da relação existente entre a exposição da vida pessoal/privada nas mídias digitais, 
esta pesquisa conduziu a uma discussão sobre alguns aspectos que permeiam o curso de publicidade 
e propaganda como, por exemplo, as mídias digitais e suas reverberações na vida e no comportamento 
da nossa sociedade atual. O percurso teórico elencado conseguiu atribuir à pesquisa discussões 
estéticas que pudessem promover embates sobre a violação do real, o que termina por tornar pessoas 
em mercadorias.

Esta pesquisa traz a resposta ao seu objetivo geral que foi a compreensão da causa que conduz 
a sociedade contemporânea ao desejo de, por meio de mídias sociais especializadas em fotografia, o 
Instagram, transgredir a realidade parecendo ser algo diferente de seu próprio objeto real. Uma vez 
que os conceitos teóricos estéticos aplicados em instrumentos de comunicação da nossa sociedade, 
permitem compreender um pouco deste universo imagético que estamos atravessando atualmente. 

Para atingir os objetivos, foram realizadas leituras sobre a manipulação das imagens contidas 
nos perfis selecionados e mapeadas a evolução da beleza. Por isso percebeu Kéfera se utiliza mais de 
elementos externos do que manipulações de imagens. Entende-se que são poses que valorizam suas 
silhuetas, seu rosto e seu corpo. A iluminação artificial também foi um fator. 

Por fim, este artigo contribui ainda por servir como referencial a outros estudos com propostas 
de temas semelhantes, voltados para a área da fotografia, estética, sociedade do espetáculo e 
manipulações de imagens.
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A CULTURA DA CONVERGÊNCIA E OS LIVE-ACTION 1

MARIANNA COSTA OLIVEIRA2

RESUMO 

O presente artigo propõe gerar uma reflexão sobre a cultura da convergência e a importância da 
participação do publico em conjunção com as indústrias midiáticas. Também irá articular conceitos 
sobre o cinema, sua evolução e a utilização de novos recursos tecnológicos para a construção de 
uma nova linguagem cinematográfica que utiliza as mais variadas fontes de representações para sua 
criação. Também contextualizará sobre a cultura popular japonesa e as aplicações e influências na 
cultura da convergência. Para tanto serão estudados autores que discutem os temas citados como: 
André Parente, Gilles Deleuze, Arlindo Machado e Denise Guimarães, Cristiane Sato e Henry 
Jenkins. 

Palavras-chave: Convergência; Comunicação; Mangá; Cinema. 

1. INTRODUÇÃO

O cinema começou como um aparelho que se transformou ao fazer do movimento não 
apenas uma ilusão, mas uma produção do novo. “O cinema (...) pode, em função de seus diversos 
usos, integrar regimes sócio-imagéticos diferentes: o cinema como a mais velha ilusão do 
movimento, o cinema como arte de reprodução e arte das massas, o cinema como automatismo 
espiritual” (PARENTE, 1993, p. 16).

O presente artigo propõe gerar um paralelo entre cultura da convergência, o cinema e as 
animações japonesas. Percebe-se a influência da linguagem da computação gráfica, das adaptações 
literárias e dos games no desenvolvimento dos filmes no mundo contemporâneo.  

Esse trabalho também irá articular conceitos sobre a cultura da convergência, sobre a 
participação das comunidades de fãs em conjunto com as indústrias midiáticas e o crescimento do 
interesse pela cultura popular japonesa nas adaptações cinematográficas chamadas de live-action.
Considera-se que a cultura da convergência modificou a forma como as empresas se relacionam 
com os consumidores. 

Vivemos em uma sociedade imersa cada vez mais numa cultura que cultua o visual e que 
possui seu grande modelo de representação no cinema (GUIMARÃES, 2005). 
Para tanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi o estudo em 
profundidade em referências como André Parente, Gilles Deleuze, Arlindo Machado e Denise 
Guimarães, por se tratar de pesquisadores que permeiam a área do cinema, Cristiane Sato pelos 
estudos sobre a cultura Japonesa e Henry Jenkins pela abordagem e estudos sobre a cultura da 
convergência. 

1  Trabalho inscrito para o GT Consumo e Cultura Digital, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL.
2  Mestranda, Universidade Tuiuti do Paraná, marianna@unipar.br. Pesquisa patrocinada pela UNIPAR –
Universidade Paranaense
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2. EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E A CULTURA DA CONVERGÊNCIA

Foi no final do século XIX e início do século XX que os primeiros filmes foram 
materializados pelos irmãos Lumière, eles eram produzidos inicialmente para retratar as cenas da 
vida cotidiana. Nesse período a câmera era fixa e o plano era imóvel, sendo realizadas em plano 
único e sem cortes. 

Com o cineasta A. promio, em uma gondola de Veneza, a câmera desloca-se pela primeira 
vez, nascendo o termo travelling, e é a partir de David Griffith que podemos constatar uma 
destacada evolução da linguagem cinematográfica, com o desenvolvimento de técnicas narrativas, 
empregadas no cinema e na televisão. 

Parente (2009, p.27) salienta que “o cinema faz convergir três dimensões diferentes em seus 
dispositivos: a arquitetura da sala, herdada do teatro italiano, a tecnologia de captação/projeção, 
cujo formato padrão foi inventado no final do século XIX, e, finalmente, a forma narrativa”, cada 
aspecto envolve, um conjunto de técnicas voltadas para a realização de um espetáculo que produz 
no espectador a ilusão que ele está diante dos próprios fatos ali representados. (PARENTE, 2007). 

Produzida mecanicamente durante muito tempo, outro ponto de destaque é a montagem que 
era produzida manualmente. Cortavam-se os fragmentos de película e os colavam em ordem pré-
determinada pelo roteiro do filme. 

“A evolução do cinema, a conquista de sua própria essência ou novidade se fará pela 
montagem, pela câmera móvel e pela emancipação da filmagem, que se separa da 
projecção. O plano deixará de ser uma categoria espacial, para torna-se temporal; e o corte 
será um corte móvel e não mais imóvel.” (DELEUZE, 1985, p.12) 

Conforme Parente (1993) observa, novas questões sobre a produção de discurso surgem com 
o aparecimento das tecnologias e seus enunciados.  Desde seu surgimento, a forma com o cinema se
relacionada com as imagens vem sofrendo alterações, assim como aconteceu com a câmera, a
montagem também sofreu grande modificações.

Machado (1997) explica também como o conceito de plano modifica-se ao tratar do cinema 
atual, pois o próprio conceito revela-se “[...] cada vez mais inadequado para descrever o processo 
organizativo das novas imagens, pois em geral há sempre uma infinidade de “planos” dentro de 
cada tela, encavalados, superpostos, recortados uns dentro dos outros”.

 Um dos fatores que contribuíram para essa modificação foi a evolução tecnológica, que 
proporcionou a invenção de novos equipamentos e novas tecnologias da informação.  

Hoje em dia, as ações do cineasta abrangem todo um universo de parâmetros que leva em 
conta, também, o ponto de vista, as dimensões, os movimentos e muitos outros fatores 
envolvidos no processo de filmagem. O plano, por exemplo, faz parte de um vocabulário 
técnico que se convencionou mundialmente, mas que não obedece a normas rígidas, 
levando-se em conta que, a cada produção, podem surgir planos inovadores em função do 
roteiro. (GUIMARÃES, 2005, P. 13) 

Importante destacar que com o rápido avanço tecnológico dos últimos anos, houve o 
surgimento de novas perspectivas de participação e interação das pessoas com os meios de 
comunicação e as indústrias midiáticas, sejam elas alternativas como: canais no youtube, facebook,
twitter, entre outros ou tradicionais como: estúdios de cinema, editoras de livros e quadrinhos, 
canais de televisão, desenvolvedores de jogos, entre outros, indicando então o inicio da cultura da 
convergência. 

A convergência não possui apenas um significado, ela engloba três fatores importantes: 1) 
fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia; 2) Cooperação entre múltiplos 
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mercados midiáticos – cinema, literatura, videogames entre outros; e 3) A mudança de 
comportamento do publico que passa de uma participação passiva, para a busca das experiências de 
entretenimento da mídia que se tornaram fãs (JENKINS, 2006). 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 
convergência altera a relação entre as tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros 
e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual 
os consumidores processam a noticia e o entretenimento. (JENKINS, 2006, p.43) 

Em contrapartida, é possível perceber que as novas empresas de mídia que surgiram com a 
internet estão tentando comunicar-se com os consumidores e também estão tentando interagir com 
as comunidades de fãs. As mídias entenderam a importância que os consumidores fiéis, aqueles 
que, participam, discutem e espalham a marca por prazer, tem para a criação e produção de novos 
conteúdos (JENKINS, 2006). 

Jenkins também evidência que para entendermos melhor sobre a convergência é necessário 
entender também as transformações culturais. 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticadas que venham a ser. 
A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 
interações sociais com outros [...] Por haver mais informações sobre determinado assunto 
do que alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo extra para que conversemos entre 
nós sobre a mídia que consumimos. (JENKINS, 2006, p.30)

Com o inicio do século XXI, os consumidores foram estimulados a buscar por novas 
informações e conectar-se com um universo de conteúdo de mídia em todo lugar. A convergência 
tecnológica faz parte do conceito de cultura da convergência, e é nessa convergência que se 
encontra o viés cultural e social. Algumas pessoas se tornam fãs de um seriado popular, copiam 
partes de diálogos e podem posteriormente resumir os episódios, discutir as cenas e as polêmicas, os 
roteiros, criar fan fictions3, gravar as trilhas sonoras e publicar tudo isso na internet (JENKINS, 
2016).  

Um exemplo de aplicabilidade desse conceito é a trilogia Matrix (1999), o filme aliou 
também a narrativa transmídia4 para atrair diferentes públicos e alcançar maior interesse dos fãs. O
conceito de narrativa transmídia advém da participação de diferentes plataformas de mídia que 
contribuem de forma individual para toda a franquia. Detalhes que foram introduzidos no filme 
podem ser expandidos para a televisão, para quadrinhos e livros. A transmídia pode ser considerada 
como um universo expandido, que pode ser explorado e/ou experimentado por diferentes mídias. 

No processo de desenvolvimento do filme The Matrix (1999) é possível distinguir a 
influência que as animações e os quadrinhos japoneses tiveram na construção da narrativa 
transmídia do filme. Os criadores conhecidos como Irmãos Wachowski homenagearam diversas 
obras clássicas japonesas como Akira5 e Ghost in the Shell.

[...] todo o interesse dos Wachowski pela narrativa transmídia pode ter-se originado na 
fascinação por aquilo que o antropólogo Mimi Ito definiu como a cultura “mídia mix” do 
Japão. Por um lado, a estratégia da mídia mix dispersa conteúdos em vários meios de radio 
fusão, em tecnologias portáteis como game boys ou telefones celulares, em itens 

3Fan Fiction é um termo que se refere, originalmente, a qualquer narração em prosa com historias e personagens extraídos dos conteúdos dos meios de 
comunicação de massa. (JENKINS. 2006, p.384) 

4Narrativa Transmídia: São histórias que se desenrolam nas mais variadas plataformas de mídias, sendo que, cada uma contribui de forma individual 
para a compreensão do universo da franquia. (JENKINS. 2006, p.384) 

5Escrito por Katsuhiro Otomo entre os anos de 1982 a 1990, possui um filme de animação homônimo lançado em 1988. Disponivel em:
<http://www.imdb.com/title/tt0094625/> Acesso 02 janeiro 2017. 
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colecionáveis e em diversos centros de entretenimento. [...] Por outro lado, essas franquias 
dependem da hipersociabilidade, ou seja, elas incentivam várias formas de participação e 
interações sociais entre consumidores. (JENKINS, 2006, p.159) 

A participação maciça do público está impactando a relação dos consumidores com as 
empresas e os veículos de comunicação, assim como também o significado de consumir mídia, pois 
a percepção e a cultura dos consumidores estão mudando. 

A cultura da convergência baseia-se também nas conexões sociais, ou seja, como os 
consumidores se associam com a marca ou produto que escolhem e como eles se movimentam 
online e estabelecem proximidade por longos períodos. 

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 
os meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 
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, 2006, 
p.47)

3. LIVE ACTION E A CULTURA POPULAR JAPONESA

A cultura pop no Japão surgiu após a ocupação dos Estados Unidos no país devido sua 
derrota na 2º Guerra Mundial, o governo norte americano instalou-se em Tóquio e o que antes era 
proibido, pela inimizade dos países, agora estava em todos os lugares da Capital e em toda a mídia 
Japonesa– cinema, rádio, jornais e revistas. O Japão estava recebendo uma enorme quantidade de 
produtos da cultura popular norte americana.  

“[...] como as músicas das big bands, as produções de Hollywood e os comics. Coisas antes 
inaceitáveis [...], tornaram-se corriqueiras. Mas ao invés de meramente copiar aquilo que 
vem de fora, é do âmago dos japoneses pegar influências estrangeiras e reinventá-las 
conforme a cultura local”. (SATO, 2001, p.14) 

A cultura norte-americana influenciou em grande parte a cultura popular no Japão, porém 
conforme Sato (2007) esclarece, são mais de dois mil anos de histórias e tradições que não 
poderiam ser substituídas pelo “Amerian Way” 6 da pós-segunda guerra. 

No ocidente a cultura popular japonesa cresceu de tal modo que não é um exagero pensar 
que o primeiro contato que temos com o ocidente seja exatamente a sua cultura popular, sendo a
cultura popular classificada como “materiais culturais que foram apropriados e integrados à vida 
cotidiana de seus consumidores” (JENKINS, 2006).

Porém nem sempre foi assim, na década de 1960 o mercado norte-americano tornou-se 
extremamente fechado para as importações de cultura japonesa, contudo as empresas de mídia 
japonesas perceberam que por meio de fluxos alternativos era possível conquistar o mercado 
ocidental (JENKINS, 2006).

A animação japonesa já era exportada ao mercado ocidental desde os anos de 1960, quando 
Astro Boy7 (1963), Speed Racer8 (1967) e Gigantor9 (1965) chegaram às TVs norte-

6 Conhecido como “American Way of Life”. Tinha como ideia central estipular o nível de felicidade de uma pessoa 
através da quantidade de bens industrializados que ela conseguia adquirir. Disponível em: < 
http://www.historialivre.com/contemporanea/entreguerras.htm> Acesso 02 janeiro 2017.

7 Criada por Osamu Tezuka era considerado o “deus do mangá”, sendo o primeiro Japonês a conseguir exportar uma série de animê 
para os Estados Unidos em 1963. (SATO, 2007, p. 130) 
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A participação maciça do público está impactando a relação dos consumidores com as 
empresas e os veículos de comunicação, assim como também o significado de consumir mídia, pois 
a percepção e a cultura dos consumidores estão mudando. 
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6 Conhecido como “American Way of Life”. Tinha como ideia central estipular o nível de felicidade de uma pessoa 
através da quantidade de bens industrializados que ela conseguia adquirir. Disponível em: < 
http://www.historialivre.com/contemporanea/entreguerras.htm> Acesso 02 janeiro 2017.

7 Criada por Osamu Tezuka era considerado o “deus do mangá”, sendo o primeiro Japonês a conseguir exportar uma série de animê 
para os Estados Unidos em 1963. (SATO, 2007, p. 130) 

americanas. No final dos anos 1960, entretanto, iniciativas de reformas na televisão [...] 
fizeram ameaças de boicotes e legislação federal para controlar o conteúdo considerado 
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e retiraram-se do mercado americano [...]. (JENKINS, 2006, p.219) 

Para entendermos alguns termos que serão utilizados nesse artigo, faz-se necessário 
conhecer alguns conceitos importantes como as definições de Mangá e Animê.

“Animê: significa “animação” em japonês e é a forma contraída da palavra em inglês 
“animation”. No entanto, fora do Japão, animê é utilizado especificamente para denominar 
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possui o mesmo peso que a produção de filmes cinematográficos e não um formato de 
produção infantil. Dessa forma, o animê trata-se de uma dos principais ramos da indústria 
de entretenimento japonesa, e é atualmente o principal veiculo de divultação da cultura pop 
japonesa no mundo”. (SATO, 2007, p.31) 

“Mangá: significa “história em quadrinhos” em japonês, e é o resultado dos ideogramas 
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para os japoneses toda e qualquer história em quadrinhos, independente do país de origem, 
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produzidos no Japão ou histórias que possuem o conjuto de características técnicas dos 
quadrinhos japoneses. O mangá no Japão é um dos setores mais importantes na indústria 
editoria e de entretenimento. Assim como o animê, atualmente é um dos principais meios 
de divulgação da cultura e da língua japonesa”.  (SATO, 2007, p.58) 

Criado pelo artista plástico Katsushika Hokusai (1760 – 1849), o termo “mangá” era 
utilizado de forma diferente da definição contemporânea, pois na época não existiam as histórias em 
quadrinhos no formato conhecido dos dias atuais. O termo foi utilizado como título de uma coleção 
de desenhos caricatos – publicados em 1814 até 1878. A técnica utilizada pelo artista chamava-se 
Ukiyo-e. Essa técnica consistia em “gravuras multicoloridas” impressas a partir de blocos de 
madeiras finamente entalhadas à mão com desenhos estilizados, que na época eram considerados 
arte. (SATO, 2007). 

“Histórias em quadrinhos (mangás) e desenhos animados (animês) no Japão são assuntos 
seríssimos. São atividades que movimentam trilhões de ienes por ano e cujas criações 
atualmente influenciam vários outros setores, do entretenimento à moda, dentro e fora do 
arquipélago”. (SATO, 2007, p.125) 

No processo de produção do mangá no ocidente, existe uma diferença nítida e isso 
influência no modo como o produto é propagado pelas mídias, no Japão os capítulos são publicados 
nas revistas japonesas com periodicidade entre semanais a bimestrais, após a conclusão da série, 
eles são publicados em coletâneas de livros menores. São encadernados com alta qualidade que 
geralmente possuem de 180 a 200 páginas, já para o público ocidental, os mangás são publicados 
em livros menores, porém manteve-se a tradição de iniciar a história abrindo o livreto da esquerda 
para a direita. (SATO, 2007).  

8 Produzido pelo estúdio de animação “Tatsunoko Production” possuía o nome de “Mahha Go Go Go”. A sério foi exportada em 
1967 e sofreu uma alteração do nome original para Speed Racer. (SATO, 2007, p.115) 

9 Gigantor é um animê criado por Mitsuteru Yokoyama e Fred Ladd, ele foi adaptado do mangá Tetsujim 28-go de Mitsuteru. 
Disponivel em: <http://www.imdb.com/title/tt0058807/> acesso 02 fevereiro 2017 

1003



Os mangás em sua maioria são a porta de entrada para os filmes live-action10, as adaptações
animadas, como também são inspiração para os doramas11. Os Doramas são poucos conhecidos
pelo público ocidental, pois sua propagação na mídia é bem pequena ou quase inexistente, 
geralmente o público que gosta desse estilo de novela as assiste online ou no Netflix. Já as 
adaptações dos live-action são conhecidas pelo publico ocidental. 

 Usualmente são escolhidos os animês mais populares para as adaptações como, por 
exemplo, o animê Dragon Ball12 (FIGURA 01) que é uma adaptação do mangá (FIGURA 02) com
o mesmo nome, que inspirou o filme Dragon Ball Evolution13 (FIGURA 03)

 FIGURA 01 – ANIMÊ  FIGURA 02 – MANGÁ   FIGURA 03 – FILME 

Outro animê que está ganhando grande projeção nas mídias é o já citado Ghost in the Shell,
mesmo que o seu sucesso no ocidente não tenha sido longo como Dragon Ball, o mesmo terá uma 
versão adaptado para o cinema e sendo lançado no dia 30 de março de 2017, tendo como inspiração 
em um dos filmes de animação produzidos pela franquia. 

 Escrito por Masamune Shirow, Ghost in the Shell foi lançado em 1989, tem influências 
diretas das obras de estilo cyberpunk do final da década de 1980 como o filme Blade Runner – o
caçador de androides e o mangá Akira. 

A história ambienta-se em 2029, um futuro distópico onde a alta tecnologia se mistura com 
uma sociedade decadente e desigual. A sociedade estava tão avançada tecnologicamente que os 
seres humanos podiam acessar extensas redes de informações com seus cyber-cérebros.  

A protagonista da história chama-se Major Mokoto Kusanagi, ela é uma espécie de hibrido 
humana e ciborgue altamente treinada, que atua como agente responsável pela seção 9 da segurança 
pública, responsável por desvendar crimes cibernéticos. 

Ghost in the Shell é um exemplo dessa convergência de mídias com o discurso 
transmídiatico, pois após seu lançamento no mangá, ele foi lançado em filme de animação, depois 
foi para as adaptações animadas para televisão, tendo também romances inspirados na trama. Todas 
as adaptações do título serviam para iniciar ou encerrar um ciclo de histórias, fazendo que o 
espectador sentisse a necessidade de acompanhar os lançamentos para entender os acontecimentos 
seguintes.  

A franquia citada terá um filme live-action que foi lançado no dia 30 de março de 2017 com 
o título: Vigilantes do amanha: Ghost in the Shell, dirigido por Rupert Sanders.

Regularmente quando se utiliza o termo adaptação ele é empregado com base no senso 

10 Live actions são filmes adaptados de mangas ou animes onde os atores são pessoas reais, geralmente a temática segue uma história ou enredo 
reduzido de uma temporada da obra escolhida.  

11 Doramas também são adaptações de mangas ou animes, com atores reais, porém o formato é diferente, uma vez que o Dorama é feito em formado 
seriado para televisão com construção de roteiro e filmagem de novela, geralmente a temática segue o segmento do drama. 

12 Escrito e ilustrado por Akira Toriyama, o mangá foi criado em 1984 e foi publicado até 1995, tendo sua adaptação animada para televisão exibida 
originalmente de 1986 a 1989 no Japão;

13 Dirigido por James Wong, em 2009.
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comum ao tratar de obras literárias para o cinema, porém é importante compreender que uma 
adaptação está primeiramente ligada ao seu conteúdo de origem, e em segundo lugar, a forma como 
o conteúdo será abordado para o novo suporte tecnológico, distinto daquele que o originou.

O cinema contemporâneo apropria-se das mais diversos tipos de narrativas presentes, sejam 
os games, os quadrinhos ou as adaptações literárias. 

A maioria dos filmes de hoje é originalmente capturado em película, e, na etapa de pós-
produção, transposto para tecnologia de alta definição, ou seja, para uma ilha de edição-não 
linear. Essa passagem do fotoquímico ao digital, além de agilizar e facilitar o processo, 
possibilita inúmeras modificações de imagens captadas por câmeras cinematográficas, 
como a criação de imagens inexistentes, a manipulação e saturação das cores originais, 
assim como a alteração dos sons captados e a edição de outros, etc.. (GUIMARÃES, 2005, 
P. 13)

Analisando algumas cenas dos trailers disponíveis verifica-se que houve uma tentativa de 
aproximar o live-action do mangá, fazendo com que ficassem visualmente aproximadas, e essa 
semelhança só é possível com a tecnologia de alta definição e da concepção do cinema de pós-
produção, conforme pudemos constatar nos frames a seguir: 

FIGURA 04 – CORPO SINTÉTICO  FIGURA 05 – CORPO SINTÉTICO

FIGURA 06 – SALTO   FIGURA 06 – SALTO 

“Ao transportar para a película todo o leque de possibilidades que as tecnologias digitais de 
alta definição, conjugadas com a informática, oferecem, o filme acaba marcando a historia do 
cinema e enriquecendo-a”. (GUIMARÃES, 2005)

Considera-se a indústria japonesa muito poderosa, pois ela já trabalhava com a convergência 
de mídias muito antes dos Estados Unidos. O ciclo de convergência começa com o mangá que serve 
de inspiração para o cinema, que alimenta o rádio, que se torna conteúdo para a televisão que cria 
novos produtos. 

5. CONCLUSÃO

É possível perceber que as mudanças trazidas pela criação de novas tecnologias ao longo do 
tempo e a forma com que as sociedades estão se modificando, no que tange sua participação e 
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interação com os novos meios de comunicação, fez com que a sociedade modificasse para algo 
mais ativo nas escolhas dos produtos e informações que lhe são apresentadas. 

Também se percebe que o engajamento dos fãs e o dialogo aproximado com as empresas 
favorece ainda mais a troca de novas informações e produtos, portanto, a forma como esse 
relacionamento se estruturará ainda está ocorrendo, a diferença é que existem dezenas de caminhos 
que podem ser seguidos, e todos estão a disposição dos consumidores de mídia e das empresas, que 
estão passando também pelo processo de mudanças para as novas mídias digitais/virtuais. 

Pode-se afirmar, portanto, que diálogo da linguagem cinematográfica com as novas mídias 
apresenta-se como deflagrador de experiências de composição e recomposição das imagens, 
na tentativa de descobrir novas formas expressivas que exploram um tempo dos 
deslocamentos em todas as direções. Um tempo das imagens da cibercultura, com toda a 
sua constelação de processos comunicativos midiáticos em constante transformação, que 
demandam de um novo aparelho interpretativo. (GUIMARÃES, 2005, p. 23) 

O diálogo entre duas mídias revela-se como um fenômeno que não pode ser menosprezado pelas 
instituições de ensino e pesquisadores. Fazem-se necessárias análises sensíveis sobre a dimensão 
sociocultural envolvida nesse tema em questão. 
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interação com os novos meios de comunicação, fez com que a sociedade modificasse para algo 
mais ativo nas escolhas dos produtos e informações que lhe são apresentadas. 

Também se percebe que o engajamento dos fãs e o dialogo aproximado com as empresas 
favorece ainda mais a troca de novas informações e produtos, portanto, a forma como esse 
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FÃS E FILMES NAS MÍDIAS DIGITAIS: REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO DOS 
SUJEITOS EM PRÁTICAS DE INTERATIVIDADE1
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RESUMO 

Nos estudos discursivos, o pensamento de Michel Foucault (1997, 2013) tem sido utilizado para 
discutir as relações entre as mídias contemporâneas e formação da identidade. Sua noção de 
subjetivação descreve um processo de formação do sujeito por práticas discursivas, que promove 
pertinentes discussões sobre essa questão. No contexto tecnoinformativo contemporâneo, as 
materialidades discursivas têm sofrido alterações tanto nos seus modos de produção quanto de 
circulação que afetam essas relações. O que Henry Jenkins (2008) chama de “cultura da 
convergência” nos demonstra, entre outras coisas, como uma cultura de entretenimento propiciada 
pelas tecnologias digitais tem atribuído uma crescente importância à relação dos 
sujeitos/consumidores com os produtos culturais como o cinema. Essas relações têm afetado não 
apenas os modos de produção e circulação dos filmes, mas também, ampliado a relação dos sujeitos 
com os sentidos dos discursos fílmicos propiciando, a nosso ver, práticas e condutas. Tais 
prerrogativas teóricas nos guiam no presente artigo a fim de pensarmos como, em tempos de 
crescente interatividade entre mídia e público nos espaços digitais, revelam-se alguns modos de 
subjetivação que são constituídos nessas relações.  

Palavras-chave: Discurso; Mídia; Cinema; Subjetivação. 

1. INTRODUÇÃO

A Análise do Discurso é um campo investigativo que objetiva “compreender a produção 
social de sentidos, realizada por sujeitos históricos por meio da materialidade das linguagens” 
(GREGOLIN, 2007, p. 11), no qual a mídia tem se tornado um objeto privilegiado de pesquisa.  

No viés discursivo de Michel Foucault (2013), a constituição dos sujeitos ou das 
subjetividades se dá através de práticas discursivas que estão atreladas a relações de saber e de 
poder. Sua proposta nesse sentido é a descrição do que ele chamou de “modos de subjetivação” ou 
“processos de subjetivação”, ou seja, das maneiras como os indivíduos são atravessados pelos 
diversos discursos em sociedade, que garantem que eles se comportem consigo e com os demais de 
acordo com certo número de regras e práticas instituídas por saberes legítimos (REVEL, 2005). 

Por recolocarem em discussão e problematização o sujeito discursivamente construído, as 
relações entre identidade e mídia também interessam à Análise do Discurso. Segundo Gregolin 
(2007), as mídias contemporâneas, inseridas no processo sócio-histórico de produção de sentidos, 
veiculam saberes sobre o uso que as pessoas devem fazer de seu corpo, sua alma e sua vida,
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realizando um trabalho significante da cultura que é capaz de constituir identidades (GREGOLIN, 
2007, p. 18). 

Segundo Felinto (2012), graças às novas tecnologias de armazenamento de som e imagens, 
tem se alterado tanto os modos de produção e circulação dos filmes, como a experiência 
espectatorial. A internet tornou-se um espaço em que é possível estender, para além da exibição, o 
contato do público com as obras cinematográficas. As páginas divulgacionais e a interatividade são 
desdobramentos que promovem uma maior aproximação com o filme.  

Esse tipo de funcionamento é parte do que Jenkins (2008, p. 28) chama de “cultura de 
convergência”, lugar de colisão de novas e velhas mídias, de cruzamento de mídia corporativa e 
mídia alternativa em que o público consumidor exerce um papel crucial na produção e circulação de 
conteúdos. Nos caminhos abertos pela tecnologia, os produtos culturais alimentam e são 
alimentados pela cultura participativa em diferentes níveis de interatividade, circundando 
amplamente o público. 

Tomando o filme como lugar de materialização do discurso, na perspectiva foucaultiana, 
mais do que estabelecer gestos interpretativos, seria necessário entender como ele significa e de 
quais contingências ele depende para significar. O funcionamento da sua linguagem, seus recursos 
estéticos, suas tecnologias de produção propiciam o modo que eles significam.  Além do modo de 
significar dos filmes, a circulação de seus dizeres também produz (efeitos de) sentidos que afetam 
mais ou menos a vida em sociedade.  Por essa visada, a interatividade do público com essas obras 
institui um tipo de funcionamento peculiar do discurso fílmico. 

Nas redes sociais, além de relações interpessoais podemos observar a relação dos usuários 
com diversos conteúdos e produtos culturais. As chamadas fanpages, páginas divulgacionais do 
Facebook, publicizam e difundem a custo zero uma variedade de obras cinematográficas – tanto as 
comerciais ou massivas quanto as independentes ou alternativas – permitindo e estimulando a
participação e manifestação dos fãs, que, entre outras atividades, ajudam a disseminar os conteúdos 
que mais lhe agradam. 

Atendo-nos a esses funcionamentos das mídias que fazem com que os filmes, como 
materialidades discursivas, estejam cada vez mais próximos do seu público consumidor, guiaremo-
nos, no presente texto, pela noção foucaultiana de subjetivação, para pensarmos alguns modos como 
essa relação pode constituir (esses) sujeitos. 

2. DISCURSO: PODER, SABER E PRODUÇÃO HISTÓRICA DA SUBJETIVIDADE

Segundo Foucault (2013), o discurso é uma unidade em que diversos enunciados são 
agrupados, materializados e significados a partir de uma variedade de jogos sócio-históricos. 
Inscritos nas mais diversas materialidades, os discursos circulam continuamente e atingem, de certo 
modo, nossa vida em sociedade. 

Como práticas sociais, os discursos formam sujeito e objetos de que falam, pois, em seu 
funcionamento, produzem e reproduzem (efeitos de) sentidos acerca deles – objetos - que são 
capazes de dar-lhes corpo. Ao serem nomeados, circunscritos, analisados, contestados ou 
suprimidos os objetos são formados por práticas discursivas (FOUCAULT, 1997, p. 47). 

Neste funcionamento, os modos de enunciar, registrados em espessuras materiais (ou 
materialidades discursivas) que possibilitam sua circulação, são estratégias de abordagem que 
mudam na e pela história e que modificam o próprio objeto ali constituído. Essas mudanças na 
produção e circulação dos discursos afetam de tal modo seu objeto que também influem na sua 
própria constituição bem como na relação dos sujeitos com seus sentidos. 

De modo semelhante, o sujeito não é a origem do próprio discurso, não é a fonte de seu 
dizer, mas é também constituído por discursos que o atravessam. Seu modo de pensar, agir (dizer) e 
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sentir são historicamente construídos por essas discursividades bem como por outras determinações 
que lhes são exteriores, por processos que modelam suas condutas.  

Acerca dessas determinações, o pensamento foucaultiano apresenta a noção de 
“subjetivação”, que é referente ao processo de constituição do sujeito ou de uma subjetividade.
Contudo, nessa visada teórico-metodológica não se trata de buscar pensar a constituição da psique 
do sujeito ou de seu processo inconsciente na formação e formulação do dizer, mas de como foi 
possível que o sujeito se constituísse, de buscar descrever a história de constituição da subjetividade 
tanto por meio de saberes como por uma genealogia de práticas de dominação e relações de poder. 
Dito de outro modo, trata-se de investigar certo número de práticas (discursivas) que fazem de um 
sujeito o seu objeto, pelos jogos de verdades e efeitos de poder, que o ligam a uma forma de ser, de 
se conduzir e se comportar, enfim, que se conectam a si mesmos (REVEL, 2005). 

Considerando que esses discursos capazes de subjetivar devem atingir os sujeitos, descrever 
os modos de subjetivação é também descrever sob quais condições eles circulam. 

Como para Foucault (2013) todo discurso se dá sob e institui relações de forças que afetam 
mais ou menos a nossa vida em sociedade, os produtos culturais não escapam a essas relações de 
poder. O modo como eles são produzidos bem como o modo que eles circulam também constituem 
essa prática discursiva. O caminho entre o discurso e o público afeta tanto a produção de sentidos 
quanto o modo como esses sentidos/saberes produzidos afetam a vida dos indivíduos. 

Segundo Gregolin (2003), as mídias contemporâneas constroem e colocam em circulação 
uma série de materialidades que permitem que os sujeitos produzam formas simbólicas de 
representação de sua relação com a realidade concreta. Desse modo, a mídia participa ativamente, 
na sociedade atual, da construção de um imaginário cultural ou social, no interior do qual os 
indivíduos percebem-se em relação a si mesmos e em relação aos outros, que se desdobra em 
condutas sociais. Neste imaginário cultural que derivam dessas relações – consigo e com o outro –
podem modelar condutas e estilos de vida.  

Nesse sentido, a aproximação entre a análise do discurso e os estudos da mídia adquire uma 
relevância para compreender os movimentos discursivos de produção dos sujeitos para os quais as 
materialidades fílmicas têm sido dadas a ler. 

3. MÍDIAS DIGITAIS, CULTURA DE CONVERGÊNCIA E CINEMA

Os recentes avanços tecnológicos têm ampliado a relação do público com os produtos 
culturais. Desde o advento da banda larga, o acesso à internet de alta velocidade a baixo custo 
conectou uma multidão e transpôs diversas mídias para o ciberespaço, onde atualmente é possível 
obter informações, entretenimento e até relações pessoais de formas antes inimagináveis. 

Segundo Henry Jenkins (2008), esse contexto contemporâneo é também um contexto de 
redefinição dos modos de se produzir e consumir produtos culturais, pois vivemos a “cultura da 
convergência”, uma transformação cultural que afeta os modos de construção e consumo da 
informação baseando-se na integração das diversas mídias entre si e com o público consumidor. 

Mais precisamente4, Jenkins trata da colisão entre as antigas e as novas mídias, bem como o
cruzamento entre mídias coorporativas e mídias alternativas, em que o produtor da mídia e seu 
consumidor interagem de maneiras imprevisíveis, gerando a integração dos meios de comunicação 
à cultura participativa e à inteligência coletiva5.

4A convergência é referente, nas palavras do autor, “ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a 
cooperação de múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação 
que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam.” (JENKINS, 2008, p. 29).
5O termo “inteligência coletiva”, utilizado por Jenkins, se refere a um termo cunhado por Pierre Levy, que define a 
inteligência coletiva como “uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 
tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LEVY, 2007, p.28 apud FACCION, 2010, p. 
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Para Débora Faccion (2010), o atrelamento da noção de cultura à convergência das mídias 
feita por Jenkins empresta um caráter amplo às novas relações estabelecidas no e a partir do uso de 
novas tecnologias, ligando-as  

[...] à criação de universos de pensamentos, atitudes, produtos, etc, formados a partir de 
determinados objetos capazes de mobilizar várias pessoas com o mesmo propósito de 
desenvolver a compreensão ou acrescentar ideias a esses objetos (FACCION, 2010, p. 2).

Existe, portanto, um caráter fundamental de interação na cultura de convergência, em que o público 
pode estabelecer uma relação mais total com os produtos culturais. 

As tecnologias digitais, segundo o pesquisador em comunicação e cinema Erick Felinto 
(2012), também têm afetado de diversas formas as produções cinematográficas contemporâneas, 
redefinido suas fronteiras, suas técnicas de produção, seus modos de circulação e consumo. Os 
formatos para computadores ganham na rede um grande potencial de difusão, distribuição e 
extensão, abrindo um novo horizonte para os trabalhos independentes, que também podem ser 
produzidos a baixo custo e distribuídos ou divulgados livre e gratuitamente (FELINTO, 2012, p. 
149).  

Felinto acrescenta que nesses novos modos de se fazer cinema sua relação com o público se 
amplia: nos espaços digitais, como os websites oficiais, ainda é possível criar mecanismos de 
participação do público ampliando a experiência espectatorial, instituindo novos modos de olhar, 
pensar e experimentar um filme. 

4. A PRODUÇÃO DO SUJEITO INTERATIVO

Dado esse contexto, chama-nos a atenção as fanpages oficiais de recentes produções 
cinematográficas no Facebook. Essas páginas divulgacionais direcionadas aos fãs possuem um 
espaço específico para a divulgação de uma ficha técnica do filme, e de informações úteis como seu 
website oficial e data de estreia. Além disso, são frequentemente alimentadas com diversas 
postagens pertinentes ao filme, e configuram um espaço em que o público pode consumir 
gratuitamente informações acerca do seu processo produtivo, cronogramas de exibição, coberturas 
de eventos e uma série de outras possibilidades, pois que também podem ser curtidos, 
compartilhados, comentados e discutidos. 

Geralmente administradas por divulgadores, essa páginas possuem algumas ferramentas que 
lhes fornecem informações sobre a repercussão da obra nessa rede social, que conta com 
aproximadamente 1, 59 bilhão de usuários6. Para esses fins, os dados acerca do número de pessoas
que “curtem” e “seguem” a página ficam acessíveis e também o número de pessoas na rede que 
estão falando sobre o assunto no momento. Há ainda um gráfico ilustrativo das últimas “curtidas”.

São em espaços como esse que Jenkins (2008) identifica uma cultura dos fãs, que se 
envolvem de diversos modos no processo de produção de informação. Entre outros apontamentos 
feitos pelo autor7, uma cultura participativa característica dos espaços digitais contribui para a

4). Segundo Faccion, o aspecto mais interessante para Jenkins da ideia de Levy é o que trata justamente da interação: 
“Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos 
recursos e unirmos nossas habilidades” (JENKINS, 2006, p.28 apud FACCION, 2010, p. 4).
6Fonte: G1, 2016. 
7Embora Jenkins aborde a cultura participativa dos fãs em sua relação como o mercado para observar como ela aponta 
para uma ampliação da democracia e da cidadania por meio dos espaços digitais (JENKINS, 2008, p. 314) bem como 
para o poder que os fãs podem exercer sobre o processo produtivo desses bens, as informações de seu trabalho sobre o 
papel dos fãs para a ampliação do consumo de bens culturais são nosso foco de interesse para o recorte do presente 
texto.
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ampliação do consumo de produtos culturais. São os fãs os seus consumidores, seus seguidores e
também os potenciais consumidores de outros produtos a eles relacionados. 

Pelo processo interativo, a relação entre os produtores dos filmes e seus o consumidores se 
estreitam nas fanpages, garantindo uma relação de mútua dependência: se por um lado aí os fãs 
podem obter mais entretenimento e participação, por outro a indústria pode realizar na participação 
dos fãs parte de seus interesses mercadológicos. Os conteúdos que os fãs de algum modo ajudam a 
divulgar (curtindo, comentando, compartilhando) terão um alcance muito maior e certamente 
contribuirão para o surgimento de novos seguidores, gerando potenciais novos consumidores. 

Como esses mecanismos interativos não são apenas próprios dessa rede social, mas se 
estendem a praticamente qualquer relação que ela media, a interação se impõe como uma condição 
para o usuário. A interatividade é como uma regra de conduta nesse meio. E sob essa aura de 
participação, as fanpages de filmes atingem seu público que, como fã, estará sempre suscetível a
interagir com seu conteúdo.  

Esse modo peculiar de difusão do filme, ou de circulação do discurso fílmico, que perpassa 
o fã e consumidor, baseia-se precisamente em sua conduta. Nas relações de poder abertas pelas
mídias digitais, institui-se um mecanismo capaz de produzir um sujeito interativo beneficiador do
mercado cinematográfico, que consome e que contribui para divulgar e possibilitar a ampliação do
consumo dos filmes ali cultuados/seguidos, bem como os outros produtos a eles relacionados.

5. DA POSSIBILIDADE DE SUBJETIVAÇÃO PELOS SENTIDOS DO FILME

Constantemente convidando os fãs a interagirem com os filmes para além de sua exibição,
essas páginas de divulgação digitais são capazes de estreitar o contato do público com as obras e
ainda funcionar como um espaço a revelar outros modos de subjetivação que a, partir da 
interatividade que lhe é inerente, se dão por essa aproximação. 

Tomemos como exemplo um caso relativo à produção independente irano-americana A Girl 
walks home alone at night (doravante AGWHAN) (2014), cujo modo de produção e circulação é 
bastante característico da convergência de mídias e da cultura participativa. 

O cinema independente geralmente está inserido naquilo que se chama circuito alternativo. 
Ele não repercute nas mídias de massa e não costuma ser exibido nas grandes salas de cinema. Sua 
exibição fica comumente restrita aos espaços culturais de grandes centros urbanos e cineclubes. 

Adaptado de um romance gráfico, de fato o filme em questão foi exibido pela primeira vez 
em 2014, no programa "Next" (categoria de lançamento) do Festival Sundance de Cinema, nos 
Estados Unidos, conhecido por já há três décadas exibir e lançar filmes inovadores de diversas 
nacionalidades. 

Este filme, como um composto híbrido dessas retomadas da cinematografia ocidental, traz a
protagonista, jovem vampira noctívaga, solitária e justiceira que, à princípio, não desviaria 
significativamente dos tipos de personagens centrais dos filmes de vampiro, noir ou western. Mas, 
trajando um imenso véu islâmico típico de algumas regiões mais religiosas do Irã, um elemento 
cultural bastante contrastante, seus hábitos noturnos, sua solidão e sua coragem se convertem em 
estranhamento. Se, aos olhos do ocidente, o intrigante é o seu véu, símbolo de recato e opressão 
religiosa (BRUN & LARZILLIÈRE, 2012) para uma diversidade de culturas islâmicas o seu 
comportamento é que causa estranhamento, pois se não é recomendado às mulheres caminhar pelas 
ruas sozinhas, é ainda mais subversivo que esteja caminhando sozinha à noite. 

No contraste do preto e branco fotográfico, em cenas urbanas noturnas e tensas típicos do 
noir clássico, é posta em evidência a garota, solitária, trajando um xador (Figura 1). 
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FIGURA 01 – O XADOR EM EVIDÊNCIA. FONTE: VICE (2015) 

O que, a princípio, seria apenas um elemento caracterizador estranho em meio a tantas 
conformidades, vai revelando-se de importância crucial naquilo que faz de AGWHAN uma obra 
peculiar.  

Como os tipos de protagonistas retomados se mantêm centrais no filme e, por isso, “suas 
ações são fundamentais para a constituição e desenvolvimento do conflito dramático” (FRANCO 
JÚNIOR, 2009, p. 39), estariam sendo passados adiante um reforço das condutas que essas 
personagens centrais costumam ter nos filmes retomados. Contudo, essas ações responsáveis por 
movimentar a narrativa vêm agora de uma figura feminina (Figura 2). 

FIGURA 02 – RECUPERAÇÕES VISUAIS DE CENA, TIPOS E
PROTAGONISTAS DE DOIS EXEMPLOS CLÁSSICOS. FONTE: 
WEB (IMAGENS DE DOMÍNIO PÚBLICO, MONTAGEM NOSSA)  

Como podemos notar ainda na Figura 2, nesses dois exemplos a recuperação do herói noir 
(A) ou vampiresco (C) eram antes figuras masculinas. Na história desses tipos clássicos de filme,
segundo Fernando Mascarello (2012), mulheres raramente ocupavam papel protagonista, sendo
antes reservado a elas o papel da donzela a ser mordida (C), ou no noir, de femme fatale ou
assistente nervosa do herói justiceiro. No western, tampouco. As mulheres em foco estavam
geralmente esperando o resgate do homem branco que viria lhe tirar de uma situação de perigo ou
maus tratos.

Contudo, quando personagens centrais (em obras contemporâneas), as figuras femininas não 
têm o mesmo tipo de agenciamento que os homens (MASCARELLO, 2012), tendo destacados 
justamente traços de diferença de gênero, como a supervalorização de sua sensualidade ou mesmo 
sua ardilosidade em detrimento dos valores de heroísmo, bravura ou justiça. Como não é esse tipo 
do papel da garota no filme, essa inversão de gênero da personagem central aponta para uma 
diferença ainda mais significativa das obras de referência. 

Essa particularidade impressa ao filme acaba por promover uma modificação essencial: a 
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garota é ativa, autônoma, assassina, investigadora, destemida, subvertendo em seu agenciamento 
estereótipos de figuras femininas característicos dos filmes clássicos que retoma. São as 
interrelações dos protagonistas que compõem a personagem da garota no filme que fazem o contato 
entre o mesmo e o diferente, culminando na inversão de valores associados às mulheres naqueles 
filmes referenciais. Esses valores invertidos são estereótipos femininos subvertidos em AGWHAN,
trazendo uma novíssima versão feminina, não apenas por não ser uma mulher não fragilizada ou 
sensualizada, mas por trazer pela via da ficção, uma heroína destemida, assassina e justiceira num 
oriente islâmico fictício com o estilo híbrido composto pelo vampiresco, pelo noir e pelo western. 

O fato deste filme ser tão peculiar em vários aspectos fez com que fãs, principalmente 
mulheres jovens, se apropriassem desta história nas redes sociais, e, também, por AGWHAN estar 
inserido no contexto das tecnologias digitais, os recursos da internet contribuíram 
significativamente para a sua difusão e comercialização. A locação digital, o DVD especial, o 
próprio livro e outros produtos relacionados ao filme podem ser adquiridos desde novembro de 
2014 no website Vice (2015). Além disso, o filme já circulava informalmente desde o mesmo 
período, legendado nos mais diversos idiomas. No Brasil, por exemplo, meses antes de o filme ser 
lançado oficialmente nas salas de circuito alternativo das grandes capitais, os usuários da rede já 
tinham acesso à sua versão legendada em português brasileiro. 

Além disso, sua fanpage oficial no Facebook, continuamente alimentada com teasers,
calendário de estreias, fotografias divulgacionais do filme, cartazes, curiosidades, entrevistas com 
elenco e produtores funcionou como um meio de estímulo à aproximação do público com a obra 
desde o período de seu lançamento até as suas estreias por diversos países do mundo, durante todo o 
ano de 2015. Com mais de 14.200 seguidores, esses conteúdos puderam ser acessados, curtidos, 
comentados e compartilhados por usuários de diversas nacionalidades. 

Como ao mesmo tempo em que a fanpage divulga o filme e seus produtos, também abre 
espaço para os fãs se manifestarem. No Halloween de 2015 a página recebeu uma série de imagens 
de garotas de diferentes partes do mundo que comemoraram a data fantasiadas como a personagem 
central do filme (Figura 1). As fotos recebidas  foram publicadas no dia seguinte e agrupadas sob o 
convite “The Girl was on the streets this Halloween.... did you see her? Send us your pics...” (sic)
(Figura 3) 8.

FIGURA 03 – ALGUMAS IMAGENS ENVIADAS POR FÃS À FANPAGE DE AGWHAN. FONTE: 
FACEBOOK (MONTAGEM NOSSA) 

No intuito de recriá-la e de, de algum modo, vivê-la, as fãs assumiram as características da 
personagem. “A garota que volta pra casa à noite sozinha” esteve pelas ruas “na vida real” e foi 
vista fora da rede, fora do filme, fora dos quadrinhos. A postagem teve mais de 400 curtidas e 40 
compartilhamentos. Todos os comentários “marcavam” amigos. O estímulo à interação se estendeu 
na rede e serviu de inspiração a outros tantos usuários. A fim de sentirem-se partícipes da narrativa 

8 Tradução nossa: “A Garota esteve nas ruas neste Halloween.... vocês as viram? Envie suas fotos para a gente”. Fonte 
da citação e das imagens figura referente (03):
https://www.facebook.com/AGirlWalksHomeAloneAtNight/posts/1058729934189099 . 
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fílmica, as fãs estavam construindo a partir de suas imagens simbólicas, de ficção, suas condutas 
naquele instante.  

Esses processos interativos subjetivam porque ao propiciarem uma relação mais total com o 
filme, estimulam uma relação dos indivíduos consigo mesmos, um modo de agir, pensar e se 
comportar a partir de sua relação com os (efeitos de) sentidos do filme. 

Os mecanismos de interação não apenas estimularam a conduta como divulgaram o 
resultado de seus estímulos, estendendo o processo divulgacional: os fãs realizaram sua 
retroalimentação. Nesse funcionamento, pelo êxito da fanpage em produzir um sujeito interativo, 
também foi capaz de subjetivá-lo por meio da interação. Seu constante trabalho de reiteração do 
filme pode atingir sobre essas fãs de tal modo que moldou suas condutas. Bem como essas condutas 
estimularam outras.  

A estratégia de divulgação de estimular o comportamento dos fãs como partícipes da 
narrativa promoveu um prolongamento da relação do público com esse filme, em que seus sentidos 
puderam subjetivá-los de maneira pontual, assertiva. O processo de identificação dos fãs com o 
filme moldou aí suas ações. Essas ações, pelo processo interativo voltaram a divulgar o filme. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Numa relação da perspectiva discursiva de Michel Foucault aliada aos estudos sobre mídias 
fizemos uso do conceito de subjetivação a fim de pensara construção dos sujeitos pelo 
funcionamento discursivo das mídias digitais em épocas em que o cinema ganha, nas redes sociais, 
um grande potencial difusor.

Nesse exercício, abordamos a subjetivação em dois movimentos. No primeiro, encontramos 
a possibilidade de produção de um sujeito interativo que numa cultura sob a aura de participação 
amplia o processo divulgacional, favorecendo relações mercadológicas. No segundo, encontramos 
meios no processo interativo estabelecido para uma aproximação maior do público com sentidos do 
discurso fílmico em si que, a exemplo de um caso específico, atravessaram-lhe em seu modo de ser 
e agir, constituindo subjetividades que contrariam subjetivações construídas por outras mídias –
televisiva, jornalística impressa, por exemplo – quando da dimensão da divulgação que se dá sobre 
notícias dos povos árabes islâmicos em atentados chamados terroristas. 

Então, neste filme, a ordem do discurso se dá na contramão, ou numa outra ordem, da mídia 
jornalística vigente, fato este que revela o papel dos objetos culturais na sociedade. Estes objetos 
estabelecem, portanto, condutas nas quais o discurso ou os discursos que se dão na unidade do 
dizer, se dispersem. Nesta dispersão, ao mesmo tempo em que revelam como as subjetividades vão 
se constituindo, constituem novas outras subjetividades. Dito de outro modo, os fãs ao se 
apropriarem, por meio de curtidas, de comentários e até de práticas dos usos do xador (véu 
islâmico), marcam, no mesmo dizer, um outro dizer sobre a possibilidade de emergir tal discurso, 
estabelecem, portanto, uma nova ordem do discurso. 

Tendo em vista que, se se pensar que o discurso sobre o uso do véu islâmico não teria, nas
sociedades ocidentais condições de produção favoráveis sobre este usar-dizer, o filme cria 
possibilidades de este discurso emergir. Contudo, essas possibilidades não se desvinculam de uma 
urgência sobre este dizer como um dizer outro, ou seja, não da donzela que precisa ser salva pelo 
dragão, mas da jovem que tem atitude, pois que o público – fãs – do filme é constituído de jovens, 
mais especificamente de meninas, como fora mostrado nas fotos que constituem este texto. 

Neste sentido, então, a prática interativa das mídias digitais, neste filme, marca um processo 
de subjetivação em que uma dada cultura – ou várias – produz(em) um outro dizer sobre si e sobre o 
outro, tendo em vista que o uso do xador (véu islâmico) na interatividade e subjetivação dos/das fãs 
deixa de ser um elemento do terror e da opressão, como o divulgam noticiários jornalísticos, e passa 
a ser um elemento de uma certa liberdade, já que no filme a garota do véu, a garota que caminha 
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sozinha à noite, tem condutas de justiça, dentro dos moldes vampirescos e, também, do western
norte-americano, principalmente com indivíduos que estão à margem da sociedade e que sofrem 
coerções do sistema sócio histórico e cultural, tanto do mundo ocidental quanto do oriental, 
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RESUMO

As redes sociais tornaram-se importantes meios para divulgação e fortalecimento das marcas em um 
contexto de consumo midiatizado. O Facebook, em especial, tem se popularizado como a maior 
plataforma do mundo e as organizações utilizam o espaço digital para se aproximarem do seu público.
As estratégias relacionais de marketing são vistas também em organizações do Terceiro Setor, que 
apresentam crescimento, mas ainda contam com lacunas na gestão. O objetivo do presente artigo é
analisar como diferentes tipos de comunicação influenciam o engajamento em fanpages de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC’S) de Proteção Animal em Curitiba – PR. Para isso, foi 
desenvolvida uma pesquisa exploratória utilizando estudo de casos múltiplos, assim como análise de 
conteúdo das mensagens com maior engajamento. A contribuição metodológica de classificação das 
mensagens no corpus selecionado está igualmente presente no artigo. Como resultados destacam-se 
as fotos como o tipo de comunicação que gera maior engajamento, relacionada ao conteúdo de resgate 
de animais, textos dionisíacos e anúncios de oportunidade.

Palavras-chave: Redes Sociais; Engajamento; Mídia; Consumo Digital.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o cenário da comunicação encontra desafios na multiplicidade de canais e na 

relação entre enunciador e enunciatário. O ambiente digital amplia sua participação tanto nas relações 

pessoais quanto empresariais, fazendo com que as organizações se adaptem a este universo e 

interajam com seus clientes. As mídias sociais permitem a colaboração e o compartilhamento de 

conteúdo, o que André Lemos (2005) chama de “liberação do polo emissor”. Ou seja, o público torna-

se ao mesmo tempo produtor e consumidor de mensagens. Uma das formas de potencializar essa 

relação é por meio das redes sociais.

As redes sociais são difusoras de mensagem, permitindo ainda uma conexão que pode ser 

duradoura entre um grupo de pessoas (RECUERO, 2009). Diante do número de usuários das redes 

sociais, torna-se relevante que as organizações acompanhem seus consumidores. Sobre a internet, 
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Manuel Castells (1999) aponta que sua difusão moldou a estrutura do novo veículo de comunicação 

na rede, alcançando toda a esfera de atividades sociais, incluindo a formação de comunidades virtuais. 

Tendo em vista esse cenário, a utilização de táticas digitais de comunicação torna-se pertinente em 

organizações do setor de serviços.

Sobre o relacionamento entre organizações e clientes, James Lovelock (2011) aponta que 

existem estratégias para originar uma única transação, e outras para criar um relacionamento 

prolongado. O marketing transacional é a troca pontual entre cliente e fornecedor, o que não constitui 

um relacionamento. Já o marketing relacional é atribuído ao propósito de criar laços contínuos com 

os clientes, intensificado nas organizações orientadas para serviços (LOVELOCK, 2011). Entre os 

meios de comunicação que possibilitam utilizar uma abordagem relacional estão as redes sociais, que 

segundo Torres (2009) são baseadas em relacionamentos contínuos entre pessoas e comunidades com 

valores inerentes, que permitem uma grande visibilidade para as organizações.

Apesar da presença de organizações no ambiente digital, é necessário apresentar informações 

relevantes para que a comunicação seja eficaz. Estar presente nas redes sociais quer dizer um contato

mais próximo com seu público-alvo, sendo uma oportunidade para estudá-lo e formular estratégias,

uma vez que o acesso à informação também se faz presente nesse contexto. Quanto mais pertinentes 

e coesas forem essas informações, melhor será a percepção do seu público (VAZ, 2010). Ao 

aprofundar a relação sobre consumo na contemporaneidade Perez e Trindade (2016) relatam a 

midiatização do consumo, em que a interação entre marca e consumidor se estabelece em meio à 

cultura dos meios de comunicação, em que estes estão presentes na construção social da realizada por 

meio de padrões institucionalizados pelos media. 

Tendo em vista a característica ativa do cliente com a marca no ambiente digital, a 

mensuração das reações tem sido avaliada por meio do engajamento, que se configura como um 

relacionamento do consumidor com a marca, não se resume apenas à compra (VAN DOORN et al.

2010). Por isso, torna-se importante a escolha do conteúdo a ser compartilhado, pois o valor da 

mensagem é o fator de decisão para o usuário diante das inúmeras opções existentes, que contribui 

diretamente para a definição estratégica da organização (SAAD, 2003). 

Outra oportunidade apresentada às organizações por meio das redes é a possibilidade de gerar 

informação e conhecimento, como ocorre no caso da segmentação de clientes (TORRES, 2009). Um 

dos segmentos organizacionais que cresceu no setor de serviços nos últimos anos foi o de 

organizações sem fins lucrativos. A pesquisa FASFIL 2010 aponta o crescimento de Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, com mais de 290 mil representantes no país. Porém, a 

essas organizações enfrentam desafios distintos das instituições com fins lucrativos. 
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Embora o marketing para uma instituição sem fins lucrativos utilize muitos dos termos e 
mesmo muitas das ferramentas usados pelas empresas, ele é na verdade muito diferente, 
porque a instituição está vendendo uma coisa intangível. [...] Trata-se de um conceito – uma 
abstração – e vender um conceito é diferente de vender um produto (DRUCKER, 2006, p. 
39-40).

Nas empresas do Terceiro Setor, as OSC’S (Organizações da Sociedade Civil), anteriormente 

denominadas ONG’S (Organizações Não Governamentais) e as redes de movimentos sociais em geral 

têm percebido a importância da internet como instrumento para suas lutas sociais, e estão empregando 

cada vez mais o seu uso (eg. ANTOUN, 2002; ARQUILLA, RONFELDT, 2001; GOHN, 2003).

Diante disso, a área da Comunicação tem espaço na consolidação das ações desenvolvidas pelo 

voluntariado do Terceiro Setor. Como relatam Soares e Ferraz (2006, p. 51-52):

Toda organização, tanto do setor privado como do Terceiro Setor, precisa de visibilidade para 
se legitimar diante da sociedade, para que seja agregada credibilidade política às suas ações 
perante os poderes públicos e para que sejam atraídos novos investidores ou consolidados os 
parceiros já existentes. Dado que a construção dessa imagem passa necessariamente pela 
utilização correta dos veículos de comunicação [...]

Tanto a visibilidade, quanto os relacionamentos envolvidos expressam a importância das 

mídias e das redes sociais para o marketing (TORRES, 2009). Em um levantamento feito em abril de 

2017 com os países líderes em número de usuários no Facebook, o Brasil está em terceiro lugar, com 

123 milhões de usuários (STATISTA, 2017).

Tendo em vista o contexto digital apresentado anteriormente, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar como diferentes tipos de comunicação influenciam o engajamento em fanpages de 

Organizações da Sociedade Civil de proteção animal. A proposta metodológica assume caráter 

exploratório com estudo de casos múltiplos. Como contribuições teóricas este estudo destaca a 

caracterização dos tipos de comunicação digital, em especial no corpus analisado (fanpages no

Facebook), o desenvolvimento da avaliação do engajamento por meio da literatura e a relação entre 

tipos de conteúdo de comunicação e o comportamento ativo do consumidor. Como contribuições 

práticas o estudo busca desenvolver o desempenho comunicacional das OSC’S, passando por um 

processo de planejamento de comunicação.

2. REDES SOCIAIS E TIPOS DE COMUNICAÇÃO

Agregar as redes sociais às estratégias da empresa requer discernimento do ambiente digital, 

o que resulta na reconfiguração da estrutura organizacional e capacidade de resiliência, ao aprender

com os clientes. Desta maneira, a Comunicação Organizacional gira em torno de ações e reações 
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práticas o estudo busca desenvolver o desempenho comunicacional das OSC’S, passando por um 

processo de planejamento de comunicação.
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Agregar as redes sociais às estratégias da empresa requer discernimento do ambiente digital, 

o que resulta na reconfiguração da estrutura organizacional e capacidade de resiliência, ao aprender

com os clientes. Desta maneira, a Comunicação Organizacional gira em torno de ações e reações 

comportamentais e de percepção, o que muda o padrão de mensuração de retorno, passando a utilizar 

parâmetros de leitura qualitativos (SAAD, 2009).

Em relação às redes sociais na internet Raquel Recuero (2009, p. 24) sustenta que “uma rede, 

assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social a partir das conexões 

estabelecidas entre os diversos atores”. Assim, os atores envolvidos seriam os nós da rede e as 

relações entre os perfis seriam os laços entre os nós. “Em termos gerais, as conexões em uma rede 

social são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social 

entre os atores” (RECUERO 2009, p. 30).

Atualmente, a maior rede social é o Facebook, com mais de 1,94 bilhões de usuários ativos 

mensais no mundo (STATISTA, 2017). Foi em 2009 que o Facebook ganhou força no Brasil e em 

2010 a plataforma permitiu que empresas, marcas e figuras públicas fizessem parte do feed de notícias 

dos brasileiros (ANTONELLO, 2016). No feed apenas o conteúdo selecionado previamente é exibido, 

conteúdos que o usuário tenha afinidade, também orientados por meio de algoritmos.

Existem tipos de comunicação no Facebook que geram maior engajamento na rede social. Se 

bem utilizados, podem gerar um vínculo com o seu público-alvo. Sua escolha é feita com base na 

análise dos conteúdos mais relevantes, porém, não há uma determinação de como compartilhar o 

conteúdo online, a única forma de saber o que irá funcionar é testando, para depois de analisar os 

resultados adequar suas publicações de acordo com o que o seu público espera (ANTONELLO, 

2016). 

Do ponto de vista da comunicação publicitária, autores como Figueiredo (2005) e Carrascoza 

(2004) propõem classificações para os tipos de mensagem. Para Figueiredo (2005), os tipos de 

anúncio podem ser classificados em hard sell, soft sell, oportunidade, teaser, informe publicitário,

comunicado e institucional. Já para Carrascoza (2004), que trabalha com o texto publicitário, as 

formas podem ser apolínea ou dionisíaca, onde a linha apolínea é apoiada no discurso racional, texto 

em formato de círculo utilizando o esquema aristotélico, enquanto a linha dionisíaca seduz o público 

por meio da emoção, humor, de maneira mais sutil, persuadindo o leitor. Embora não sejam 

especificamente relacionadas ao ambiente digitais, podem ser consideradas uma vez que as fanpages

estão atreladas à divulgação das organizações. 

A partir das relações que surgem pela representatividade de um objeto, torna-se relevante 

prestar atenção aos tipos de conteúdo compartilhados. Como expõe Saad (2009) é preciso ter 

competência para entender e lidar com os recursos digitais, pois é constituído valor aos conteúdos 

que circulam na rede. Sobre os tipos de comunicação que podem ser utilizadas no Facebook, 

Antonello (2016) aponta uma classificação, conforme Quadro 01:
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Imagens Costumam incentivar o público a participar de forma mais ativa.

Alcance versus 
conversão

A conversão da entrega de publicações pelo algoritmo do Facebook e as 
métricas de alcance mudam em cada ação realizada no conteúdo, por isso é 
importante a análise de páginas do mesmo segmento.

Conteúdo editorial
Com o aumento de interesse em notícias, canais dentro das plataformas, 
como o Instant Articles, foram criados para informar os usuários.

Vídeo
Em geral tem um alcance maior do que os outros tipos de publicação. Se 
bem trabalhada tem um grande poder de engajamento.

QUADRO 01 – CLASSIFICAÇÃO ANTONELLO
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES COM BASE EM ANTONELLO (2016).

Em um estudo realizado nas fanpages de Termas do Centro de Portugal por TORRES et al. 

(2016), também foram decodificados e classificados os tipos de publicações para avaliar as relações 

entre número de curtidas e o conteúdo publicado, sendo identificados como: eventos, notícias, fotos, 

serviços e produtos, promoções/ descontos, passatempos, vídeos e gastronomia. Nesse aspecto, cabe 

ressaltar a relação do homem com a imagem, que tende a ocupar espaço privilegiado nas redes sociais. 

Conforme relata Baitello Junior (2005) a cultura imagética se consolida na contemporaneidade com 

uma relação iconofágica em que o homem consome a imagem e também é consumido por ela. 

Outra classificação sugerida para os conteúdos digitais parte do Manual de Orientação para 

Atuação em Mídias Sociais (SECOM, 2014), conforme Quadro 02:

Vídeos e/ ou infográficos animados Indicados para conteúdos complexos e de apoio. 

Metasites ou hotsites
Conteúdo com potencial para ser inserido em um 
espaço próprio, mas ligado à estrutura inicial. 

Texto puro Voltado para conteúdos simples e lineares. 

Imagens e/ ou infográficos
Traz informações relevantes, mas com simples
entendimento.

QUADRO 02 – CLASSIFICAÇÃO SECOM
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES COM BASE EM SECOM (2014).

A partir dessas classificações, será possível analisar como as OSCS estão utilizando a rede 

social Facebook. Sobre a importância das redes sociais para as OSC’S, Bueno (2003) aponta que a 

internet seria o grande trunfo das organizações, devido a sua capacidade de divulgação e mobilização. 

Segundo o autor “[...] sobretudo para organizações menores, com poucos recursos, a internet tem 

propiciado condições para um trabalho efetivo, permitindo disseminação de suas ideias [...]” 

(BUENO, 2003, p. 143). Devido ao contato com diferentes públicos, as redes sociais tornam-se 

espaços de maior visibilidade para as OSC’S, o que facilita a captação de recursos.
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3. COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS

De acordo com Van Doorn et al. (2010) o engajamento pode ser definido como “uma 

manifestação comportamental dos consumidores para uma marca ou empresa que vai além do 

comportamento de compra”. É a criação de uma forte conexão, com interação do consumidor e 

relacional, pois independente da compra é mantido ao longo do tempo.

Visto que o conteúdo exibido no Facebook é selecionado pela afinidade que o usuário tem 

com o assunto, Henry Jenkins afirma que:

A mídia personalizada era uma das idéias [sic] da revolução digital no início da década de 
90: a mídia digital iria nos “libertar” da “tirania” da mídia de massa, nos possibilitando 
consumir somente o que acharmos pessoalmente interessante. (JENKINS, 2006, p. 244)

Esta personalização nos permite filtrar o que queremos ver em nossas telas. A convergência 

exige reconsiderar algumas ideias sobre os consumidores, se antes eram considerados passivos, agora 

são ativos e geradores de conteúdo (JENKINS, 2009). A nova posição assumida pelos consumidores 

pode trazer benefícios para as organizações, pois o engajamento que é gerado pelas interações torna

o usuário um embaixador da marca ou serviço, criando um relacionamento de lealdade (SMITH,

2014). Nesse sentido, Charlene Li (2010) desenvolveu a Pirâmide do Engajamento, a fim de 

classificar a maneira com que os usuários atuam e mais se envolvem no meio digital. Quanto mais no 

topo da pirâmide, maior o engajamento. Os perfis são definidos conforme Quadro 03:

Curadoria Usuários muito engajados que participam ativamente de discussões.

Produção Cria e produz conteúdo em plataformas e formatos diferentes.

Comentário Usuários muito ativos em debates. Contribuem com sua opinião, mas 
não produzem conteúdo em grande proporção.

Compartilhamento Apenas propagam conteúdo. 

Observação Estão presentes nas mídias sociais, mas não participam ativamente.
QUADRO 03 – PERFIS DE ENGAJAMENTO
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES COM BASE EM CHARLENE LI (2010).

Existem algumas formas de mensurar o engajamento nas redes sociais. Para Haven (2007), a 

mensuração é feita com a separação dos indivíduos em três grupos: o participante passivo, semiativo 

e o fanático pela marca, conforme o seu nível de engajamento. Kaushik (2011), por exemplo, relata 

três há três métricas que podem ajudar a mensurar o engajamento em qualquer rede social, conforme 

Quadro 04:
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Taxa de aplauso: Número de curtidas por post. Um aplauso do usuário, uma indicação 
que o conteúdo lhe agradou. Fórmula: n.º Curtidas/n.º Publicações.

Taxa de 
conversação:

Número de comentário por post. Como se abrisse um diálogo com a 
página. Fórmula: n.º Comentários/n.º Publicações.

Taxa de 
amplificação:

Número de compartilhamento por post. Quando o conteúdo conquista o 
usuário, ele o compartilha. Fórmula: n.º Compartilhamentos/n.º 
Publicações.

QUADRO 04 – MÉTRICAS DE ENGAJAMENTO
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES COM BASE EM KAUSHIK (2011).

A fim de medir a taxa de engajamento dos posts, será utilizado o método da Socialbakers,

onde as métricas são as interações – curtidas, comentários e compartilhamentos – desta maneira: 

número de likes nas postagens + número de comentários + número de compartilhamentos / número 

de fãs da página x 100.

Avaliar o engajamento pode favorecer o trabalho das OSC’S. Saber o que seus seguidores 

gostam ou não e o que querem ver na fanpage pode ser determinante para manter um trabalho que 

requer tempo e disposição dos voluntários, o qual depende de doações para continuar atuando. 

4. METODOLOGIA

A partir do objetivo estabelecido nesta pesquisa foi realizado um estudo de casos múltiplos.

Os múltiplos casos possibilitam comprovações incorporadas em diferentes contextos e contribui para 

pesquisas que sugiram modelos teóricos possíveis de validação futura. Os casos são adicionados 

gradualmente à pesquisa, até que haja uma saturação teórica GIL, 2002). Dessa forma, verifica-se o 

que ocorre com um mesmo objeto de estudo em diferentes organizações com a finalidade de 

identificar os elementos que possam influenciar um fenômeno.

No estudo de casos múltiplos busca-se entender como e por que uma determinada situação

ocorre a partir da escolha de casos representativos de um grupo (GIL, 2002). O estudo auxilia na 

compreensão de fenômenos sociais complexos, sejam estes individuais, organizacionais, sociais ou 

políticos (YIN, 2001). Nesta pesquisa o objeto foi analisado com a finalidade de comparação entre 

os casos, buscando-se padrões para os resultados alcançados pelas organizações em conjunto com as 

propostas teóricas que envolvem conteúdos digitais em redes sociais.

Para realizar o estudo foram selecionadas páginas de três Organizações da Sociedade Civil de 

proteção animal em Curitiba-PR: Grupo Força Animal, Associação Ajude Focinhos Curitiba e

Animais Sem Teto. Os critérios de inclusão ao corpus de pesquisa foram embasados na localização 

geográfica; no tipo de serviço prestado pelas OSC’S, sendo este o resgate direto de animais das ruas 

e no número de curtidas das páginas, neste caso, superior a 15.000.
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os casos, buscando-se padrões para os resultados alcançados pelas organizações em conjunto com as 

propostas teóricas que envolvem conteúdos digitais em redes sociais.

Para realizar o estudo foram selecionadas páginas de três Organizações da Sociedade Civil de 

proteção animal em Curitiba-PR: Grupo Força Animal, Associação Ajude Focinhos Curitiba e

Animais Sem Teto. Os critérios de inclusão ao corpus de pesquisa foram embasados na localização 

geográfica; no tipo de serviço prestado pelas OSC’S, sendo este o resgate direto de animais das ruas 

e no número de curtidas das páginas, neste caso, superior a 15.000.

Ainda sobre o corpus de estudo, verifica-se a importância do setor não apenas no cotidiano 

social, como no âmbito do planejamento urbano. Um animal pode propiciar contato social e recreação 

e o estudo da relação ser humano x animal pode compreender pesquisa aplicada, clínica, terapêutica 

e estudos de comunicação (FUCHS 1988 apud DELARISSA, 2003, p. 19-20). Porém, o que se vê 

nas ruas é um grande número de abandono, especialmente de cães e gatos. A Organização Mundial 

da Saúde (2014) estima que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 

eles 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 

proclamada em 1978 pela Unesco, considera que todos nascem iguais, com direito a vida, respeito e 

sem ser submetido a maus-tratos. Diante deste cenário surgem as OSC’S de proteção animal, que se 

preocupam em retirar das ruas animais em estado crítico ou abandonados. 

A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira contou com a qualificação e quantificação 

dos tipos de conteúdo utilizados nas fanpages no período de 01 a 31 de maio de 2017. A classificação 

utilizada no estudo foi a de Torres et al. (2016), no entanto, devido às primeiras pesquisas das páginas 

e ao contexto, as categorias notícias, passatempos e gastronomia foram excluídas.

A segunda etapa refere-se à análise do engajamento das mensagens utilizadas nas fanpages.

Durante o mesmo período, foram quantificados os dados de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, comparados ao número de seguidores das fanpages, conforme metodologia 

sugerida por Kaushik (2011) para avaliação do engajamento. Para a coleta e análise dos dados foi 

utilizado o software Quintly. Os gestores das páginas foram contatados e relataram que nenhuma 

forma de impulsionamento foi utilizada durante o período da pesquisa.

Na terceira etapa as mensagens que mais geraram engajamento em cada um dos casos foram 

qualificadas por meio de análise de conteúdo. Herscovitz (2007, p. 126-127) define a análise de 

conteúdo como: 
[...] um método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons símbolos e imagens impressas, 
gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na mídia a partir de uma 
amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus 
conteúdos e formatos enquadrando-se em categorias previamente testadas, mutuamente 
exclusivas e passíveis de replicação. (HERSCOVITZ, 2007, p. 126-127).

Sobre a análise de conteúdo, Laurence Bardin (2011, p. 15) diz que “(...) é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. A autora apresenta os critérios de 

organização de uma análise: a pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Portanto, além da organização e codificação do material, ainda é possível 

obter por meio dessa metodologia a análise reflexiva e crítica com o destaque de conteúdo. A partir 

da metodologia proposta, os resultados foram apresentados seguindo as etapas citadas. 

1023



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de coleta, 231 posts foram compartilhados entre as três fanpages estudadas, 

que resultaram 35.913 interações. Após o levantamento dos dados foram observados os tipos de 

comunicação que cada uma mais utiliza, conforme Tabela 01.

Classificação Assoc. Ajude Focinhos Animais Sem Teto Grupo Força Animal

Fotos 62 58 63
Eventos 5 0 21
Links 4 0 0
Vídeos 5 2 7
Live 0 0 4

TABELA 01 – TIPOS DE CONTEÚDO
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

Percebe-se que a maior parte dos posts das fanpages analisadas utilizam fotos para se 

comunicar, seguida de eventos. Das 76 publicações da Associação Ajude Focinhos Curitiba, 62 são 

classificadas como fotos. Quanto ao seu conteúdo, o maior número (16) é relacionado ao resgate. Na 

fanpage Animais Sem Teto, das 60 publicações compartilhadas, 58 são fotos, ou seja, uma 

predominância ainda maior de imagens, sendo a maior parte (20) sobre adoção. Na fanpage Grupo 

Força Animal, de 95 publicações, 63 são fotos, sendo que a maior quantidade (21) traz o conteúdo de 

resgate também. Neste caso nota-se uma variação maior nos tipos de comunicação, ao trabalharem 

bastante com eventos.

Após a quantificação e qualificação dos dados, foi mensurada a taxa de engajamento de acordo 

com o método do software Socialbakers, A partir desse entendimento torna-se mais prático criar 

estratégias de conteúdo que aumentem o envolvimento dos fãs.

Os dados apontam que um grande número de seguidores não significa um maior engajamento. 

Exemplo disso é o Grupo Força Animal, que possui 74.491 fãs, mas uma taxa de engajamento de 

19,76%, enquanto a fanpage da Associação Ajude Focinho Curitiba tem o menor número de fãs, 

17.491, mas a maior taxa de engajamento, com 41,80% no período analisado.

O Grupo Força Animal foi o que teve o maior número de likes e comentários em suas 

postagens, enquanto a Associação Ajude Focinhos e Animais Sem Teto obtiveram um número menor, 

nesta ordem. Já nos compartilhamentos revelou-se que a página com menos fãs obteve o maior 

número de compartilhamentos. Assim, torna-se necessário entender sobre a qualidade dessas 
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Exemplo disso é o Grupo Força Animal, que possui 74.491 fãs, mas uma taxa de engajamento de 

19,76%, enquanto a fanpage da Associação Ajude Focinho Curitiba tem o menor número de fãs, 

17.491, mas a maior taxa de engajamento, com 41,80% no período analisado.

O Grupo Força Animal foi o que teve o maior número de likes e comentários em suas 

postagens, enquanto a Associação Ajude Focinhos e Animais Sem Teto obtiveram um número menor, 

nesta ordem. Já nos compartilhamentos revelou-se que a página com menos fãs obteve o maior 

número de compartilhamentos. Assim, torna-se necessário entender sobre a qualidade dessas 

publicações. Para isso, utilizaram-se as métricas propostas por Kaushik (2011) para avaliar a 

qualidade do engajamento, conforme Quadro 05.

FIGURA 01 – INFOGRÁFICO DOS DADOS DAS FANPAGES
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES 

Taxas Assoc. Ajude Focinhos Animais Sem Teto Força Animal

Aplauso 37,31 83,61 109,7

Conversação 8,34 10,06 18,06

Amplificação 50,71 16,4 27,2
QUADRO 05 – QUALIDADE DO ENGAJAMENTO
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES COM BASE EM KAUSHIK (2011).
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Desta maneira, observa-se que o Grupo Força Animal teve as maiores taxas de aplauso (37,31) 

e conversação (18,06), ou seja, houve uma adequação dos conteúdos ao interesse do público ao 

mesmo tempo em que a liberação do pólo emissor (LEMOS, 2005) permite saber sua opinião em 

relação aos temas e estabelecer um diálogo com os mesmos. Quanto à taxa de amplificação, a 

Associação Ajude Focinhos conseguiu um resultado singular de 50,71, o que proporciona uma 

propagação maior de seu conteúdo, maximizando seus resultados ao transmitir sua mensagem. O que 

pode ter levado a esse resultado é a linguagem utilizada pela Associação Ajude Focinhos, mais leve 

e descontraída em outros momentos, e o fato do público ser mais centralizado, tornando-se mais 

participativo. 

Para a análise de conteúdo foram abordados os tipos de conteúdo de acordo com Torres et. al 

2016, em conjunto com as subclassificações adicionadas a categoria fotos:

• Adoção: Posts com animais disponíveis para serem adotados;

• Resgate: Animais que estão sendo resgatados ou já foram e agora encontraram uma família e

animais desaparecidos.

• Ajuda: Pedidos de bens materiais, como ração, remédio ou dinheiro.

• Serviços/Promoção: Rifas, venda de produtos, descontos, notícias de utilidade pública e

divulgação de campanhas.

• Outros: Atualização de capa, foto de perfil e fotos em geral. Sendo esta categorização a menos

relevante para o estudo em questão.

Também foram abordados os tipos de anúncio e texto publicitário, conforme Quadro 06.

Organização Comunicação Conteúdo Anúncio Texto

Grupo Força Animal Fotos Resgate Oportunidade Dionisíaco

Animais Sem Teto Fotos Adoção Oportunidade Dionisíaco

Ajude Focinhos Fotos Resgate Oportunidade Dionisíaco
QUADRO 06 – CLASSIFICAÇÃO DOS POSTS
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

O Quadro 06 reitera a midiatização do sujeito-consumidor com o sujeito-marca em um 

contexto hedônico do predomínio da imagem como expansão da identidade do homem e 

materialização do momento, assim como da mídia no papel de mediadora da cultura, uma vez que os 

fatos do mundo offline são aproveitados por anúncios de oportunidade no ambiente digital. 
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Associação Ajude Focinhos conseguiu um resultado singular de 50,71, o que proporciona uma 

propagação maior de seu conteúdo, maximizando seus resultados ao transmitir sua mensagem. O que 

pode ter levado a esse resultado é a linguagem utilizada pela Associação Ajude Focinhos, mais leve 

e descontraída em outros momentos, e o fato do público ser mais centralizado, tornando-se mais 

participativo. 

Para a análise de conteúdo foram abordados os tipos de conteúdo de acordo com Torres et. al 

2016, em conjunto com as subclassificações adicionadas a categoria fotos:

• Adoção: Posts com animais disponíveis para serem adotados;

• Resgate: Animais que estão sendo resgatados ou já foram e agora encontraram uma família e

animais desaparecidos.

• Ajuda: Pedidos de bens materiais, como ração, remédio ou dinheiro.

• Serviços/Promoção: Rifas, venda de produtos, descontos, notícias de utilidade pública e

divulgação de campanhas.

• Outros: Atualização de capa, foto de perfil e fotos em geral. Sendo esta categorização a menos

relevante para o estudo em questão.

Também foram abordados os tipos de anúncio e texto publicitário, conforme Quadro 06.

Organização Comunicação Conteúdo Anúncio Texto

Grupo Força Animal Fotos Resgate Oportunidade Dionisíaco

Animais Sem Teto Fotos Adoção Oportunidade Dionisíaco

Ajude Focinhos Fotos Resgate Oportunidade Dionisíaco
QUADRO 06 – CLASSIFICAÇÃO DOS POSTS
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

O Quadro 06 reitera a midiatização do sujeito-consumidor com o sujeito-marca em um 

contexto hedônico do predomínio da imagem como expansão da identidade do homem e 

materialização do momento, assim como da mídia no papel de mediadora da cultura, uma vez que os 

fatos do mundo offline são aproveitados por anúncios de oportunidade no ambiente digital. 

No período analisado, a publicação que teve maior engajamento no Grupo Força Animal foi 

no dia 04 de maio, com 3.747 interações (Anexo 1). No post, a imagem é de um cachorro machucado 

no pescoço, acompanhado de um pedido para ajudar com os custos. Nota-se que as postagens do 

grupo mostram os casos mais tristes de resgate com a imagem do animal machucado ou debilitado, 

seguido de pedido de ajuda para arcar com os custos ou ajuda no resgate em si. 

FIGURA 02 – POST COM MAIOR ENGAJAMENTO 
FONTE: GRUPO FORÇA ANIMAL

Na página Animais Sem Teto, a publicação com maior engajamento foi no dia 03 de maio, 

com 596 interações (Anexo 2). O post apresenta fotos de filhotes que foram resgatados junto da mãe 

ainda em trabalho de parto em uma rodovia de Curitiba, e que agora estão para adoção. 

FIGURA 03 – POST COM MAIOR ENGAJAMENTO 
FONTE – ANIMAIS SEM TETO

Já na Associação Ajude Focinhos Curitiba, o post com maior interação foi no dia 14 de maio, 

com 2.953 interações (Anexo 3). A imagem é de uma cachorra que fugiu durante uma tempestade em 

um bairro da cidade e desapareceu. No texto, a Associação pede ajuda para compartilhar o post e

1027



assim tentar encontrá-la, oferecendo inclusive recompensa por informações. 

FIGURA 04 – POST COM MAIOR ENGAJAMENTO
FONTE – ASSOCIAÇÃO AJUDE FOCINHOS CURITIBA

Verifica-se, portanto, que existe um padrão nas mensagens que geram engajamento em que a 

utilização de fotos e do apelo emocional predominam nos resultados das mensagens com maior 

engajamento. De acordo com Antonello (2016), o Facebook trabalha com o feed de notícias, ou seja, 

o que tem mais relevância para o usuário, então ele segmenta as postagens, retirando do feed o que

ele não vê por um determinado tempo, trocando por algo que o usuário participe mais, o que pode 

explicar o fato de a página com maior número de fãs não ter um engajamento tão grande.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do objetivo de analisar como os tipos de comunicação influenciam o engajamento, 

este estudo caracterizou as mensagens de diferentes organizações.  Nota-se que o tipo de comunicação 

que gera maior engajamento são as Fotos relacionadas a conteúdos de resgate de animais. Os anúncios 

na maior parte são de oportunidade, com texto dionisíaco. Neste sentido, pode-se dizer que no corpus 

avaliado há um padrão entre as mensagens que geram engajamento, o que pode ser considerado na 

gestão de conteúdos para o planejamento de comunicação.  

Ainda que as instituições estejam atentas à importância do ambiente digital, a monitorização 

contínua das páginas ainda precisa ser trabalhada, visto que os pedidos de ajuda financeira são 

recorrentes. Essa questão abre a oportunidade para novas pesquisas que considerem os desempenhos 

organizacionais, incluindo o financeiro.  Durante a pesquisa bibliográfica percebeu-se que não 

existem muitos estudos relacionando OSC’S, redes sociais e engajamento. Por isso, recomenda-se 

que este tema seja abordado por outros vieses, como um estudo com o Facebook Reactions para 
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ele não vê por um determinado tempo, trocando por algo que o usuário participe mais, o que pode 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do objetivo de analisar como os tipos de comunicação influenciam o engajamento, 

este estudo caracterizou as mensagens de diferentes organizações.  Nota-se que o tipo de comunicação 

que gera maior engajamento são as Fotos relacionadas a conteúdos de resgate de animais. Os anúncios 

na maior parte são de oportunidade, com texto dionisíaco. Neste sentido, pode-se dizer que no corpus 

avaliado há um padrão entre as mensagens que geram engajamento, o que pode ser considerado na 

gestão de conteúdos para o planejamento de comunicação.  

Ainda que as instituições estejam atentas à importância do ambiente digital, a monitorização 

contínua das páginas ainda precisa ser trabalhada, visto que os pedidos de ajuda financeira são 

recorrentes. Essa questão abre a oportunidade para novas pesquisas que considerem os desempenhos 

organizacionais, incluindo o financeiro.  Durante a pesquisa bibliográfica percebeu-se que não 

existem muitos estudos relacionando OSC’S, redes sociais e engajamento. Por isso, recomenda-se 

que este tema seja abordado por outros vieses, como um estudo com o Facebook Reactions para 

avaliar o uso de apelos emocionais. O Instituto Brasileiro de Pesquisas de Análise de Dados (2017) 

já mostra estudos realizados nesta perspectiva.

Como limitação desta pesquisa encontra-se o curto período de pesquisa e a falta de acesso às 

páginas, em vista de os resultados sugerirem que o conteúdo por si só não gera engajamento. Como 

a comunicação das três organizações é semelhante quanto aos tipos de conteúdo, a taxa de 

engajamento poderia ser mais próxima, já que os posts analisados são orgânicos, conforme contato 

com os administradores que não utilizaram impulsionamento no período. Dessa forma, sugerem-se 

também estudos longitudinais com a intenção de compreender as variações de conteúdo e 

engajamento ao longo do tempo. Essa continuidade incluiria outras variáveis para determinar o que 

diferencia a OSC com maior engajamento das outras ou se a mensagem está chegando ao público 

alvo, assim como perspectivas que atuem na percepção dos públicos e não apenas sob o olhar da 

organização.
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IDOSOS EM AMBIENTE DIGITAL: (RE) CONEXÕES CRIATIVAS NA 
REPRESENTAÇÃO PUBLICITÁRIA1

Cristina Brahm Cassel Brisolara2

RESUMO

O crescimento da população idosa no país tem promovido uma série de discussões a respeito dos 
papéis sociais destinados a eles. A crescente procura deste público aos aparatos tecnológicos 
desperta a atenção da publicidade que reconhece o seu potencial de consumo, mas ainda esbarra em 
algumas narrativas apoiadas em características estereotipadas representando o idoso em 
comportamento frágil ou o seu oposto em comportamento jovial. A busca de um discurso aderente e 
criativo parece ser o desafio enfrentado para retratar o idoso no contexto atual. O presente estudo é 
um recorte da dissertação em andamento que busca analisar a representação dos idosos em ambiente 
digital quanto retratados pela publicidade e a relevância das (re) conexões criativas pela sua 
significância e efeito social nesse contexto através da análise de duas peças publicitárias Desafio 
Digital: App Itaú e Vovô Radical-Headphone-OLX a partir dos pressupostos teóricos de Roberto 
Menna Barreto (1982, 2004), Armando Sant’Anna (2005), Fayga Ostrower (1977) e Eunice Alencar 
( 1986, 1993).

Palavras-chave: Idosos; Publicidade; Perfil criativo; Cultura digital.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda o tema do idoso em ambiente digital e as representações em 

campanhas publicitárias veiculadas pela televisão brasileira no momento em que a questão da 

velhice se apresenta como importante campo de estudos e debates no aspecto social ao mesmo 

tempo em que esta população se transforma em segmento de consumo com relevante importância 

para o mercado. Neste contexto, o uso da imagem do idoso na publicidade tenta estabelecer novas 

formas de diálogos e buscar meios de balizar discursos atualizados com este público frente aos 

novos papeis nos quais estão inseridos.

Envelhecer, enquanto o cenário atual é marcado pelo culto à juventude, expõe certas 

dificuldades já observadas em algumas narrativas publicitárias que ainda utilizam imagens 

estereotipadas ao retratar o idoso ou o seu oposto em atitude juvenil. A narratividade do tempo em 

imagens e contextos se configura particularmente difícil frente às mudanças comportamentais e 

sociais da contemporaneidade. De acordo com Gisela Castro (2015). 

A transformação da velhice em segmento de consumo, a construção discursiva do ideário 
ageless e da juventude como valor articulam as formas de discriminação com base no 
preconceito etário. Ao contrário de outras formas de discriminação já mais amplamente
combatidas, o idadismo (ageism) é um preconceito amplamente disseminado embora ainda 
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REPRESENTAÇÃO PUBLICITÁRIA1
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RESUMO
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Digital: App Itaú e Vovô Radical-Headphone-OLX a partir dos pressupostos teóricos de Roberto 
Menna Barreto (1982, 2004), Armando Sant’Anna (2005), Fayga Ostrower (1977) e Eunice Alencar 
( 1986, 1993).
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pouco discutido nas ciências sociais, notadamente no campo da Comunicação. (CASTRO, 
2015, p. 4). 

A sociedade contemporânea acompanha e percebe-se desafiada a responder às estas questões 

que envolvem a pluralidade das dimensões humanas. No entanto, Simone Beauvoir, em “A velhice” 

(1990), já discorria a respeito das sociedades e as imagens construídas pela mídia em relação aos 

velhos. “Para compreender a realidade e a significação da velhice, é, portanto, indispensável 

examinar o lugar que é destinado aos velhos, que representação se faz deles em diferentes tempos, 

em diferentes lugares.” (BEAUVOIR, 1990, p. 48).

É neste aspecto que o Brasil contemporâneo enfrenta, hoje, uma realidade já observada há 

mais tempo em outros países: o envelhecimento da sua população. Um quadro que ganha força 

social devido à tendência de crescimento da população idosa, para o qual contribuem as baixas 

taxas de natalidade e de mortalidade – o que aumenta significativamente o número de idosos no 

conjunto da população do país (IBGE, 2010). 

O documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) define idoso como a pessoa com 60 

anos ou mais em países em desenvolvimento e com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. 

Todavia, o novo perfil deste sujeito já não é mais representado por convenções e definições 

cronológicas, já que em meio a este crescimento demográfico está cada vez mais participante e 

ativo em diferentes nichos sociais. Paralelo a isso, o idoso contemporâneo além de estar longevo 

está também (re) conquistando independência e busca na conexão virtual uma forma de estar ativo e 

atuante frente às mudanças, possivelmente por isso, a publicidade esteja buscando aproximar-se 

deste “novo” ator social ao desenvolver campanhas que contemplam o idoso em ambiente digital e 

assim fazer perguntas novas para desafios antigos, ou seja, o de como representar o publico idoso de 

forma que ele se reconheça.

Entendendo o contexto publicitário como um processo comunicativo que busca impulsionar 

através das ideias é importante lembrar que conhecer o consumidor é fundamental e nesse cenário a 

criatividade tem papel essencial. Quando aceita um trabalho, a agência se mobiliza com a finalidade 

de produzir algo sobre um produto ou serviço que tenha uma mensagem distinta, diferenciada e que, 

acima de tudo, cumpra a função de informar/persuadir. 

A proposta deste estudo não é conceituar a criatividade, tendo em vista se tratar de uma 

definição complexa e multiface e também por estar presente em outras áreas do saber como a 

filosofia, artes, pedagogia e psicologia, apenas para citar algumas, mas a de buscar tangência em 

pontos sensíveis ao retratar idosos em campanhas publicitárias e os aspectos criativos envolvidos 

para completar tal ação.
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Na tentativa de sintetizar o que há de comum nos diversos conceitos de criatividade, Eunice 

Alencar afirmou: 
Pode-se notar que uma das principais dimensões presentes nas mais diversas definições de 
criatividade propostas até o momento diz respeito ao fato de que criatividade implica 
emergência de um produto novo, seja uma ideia ou invenção original, seja a reelaboração e 
aperfeiçoamento de produtos ou ideias já existentes. (ALENCAR, 1993, p. 15).

Pensar de forma criativa é, possivelmente, assumir um discurso de viés complexo na medida 

em que a linguagem está designada a influenciar comportamentos. Sob este ponto de vista, a 

publicidade se defronta constantemente com a tarefa de criar estratégias comunicacionais a fim de 

obter resultados, especialmente diante da demanda publicitária que valoriza a estética jovem ao 

perfil do idoso. Nesse sentido estabelecer (re) conexões inéditas se equipara a buscar novas 

respostas para antigos desafios (representação dos idosos na publicidade), mas também se depara 

com a tarefa de articular novas perguntas para este mesmo contexto.  

Sobre criatividade, considerando a ótica publicitária, Roberto Menna Barreto diz: “O 

homem criativo é fundamentalmente, por definição, um não-especialista” (BARRETO, 2004, p. 

34). Essa concepção advém da ideia de que quanto maior for o contato com diferentes assuntos, 

interesses e conhecimentos, mais criativo o profissional poderá vir a ser.

Considerando esses fatores, este estudo aborda alguns aspectos psicológicos e perfil criativo

na publicidade, idoso e ambiente digital relacionando publicidade e criatividade ao contexto social e 

a forma de representar o idoso em ambiente digital. 

Para realizar o presente estudo, inicialmente seguiu a etapa da revisão bibliográfica e, 

posteriormente dirigiu-se ao canal do YouTube, na internet. Adotou-se a abordagem qualitativa e a 

análise de conteúdo a partir da seleção de duas peças publicitárias e que são dirigidas ao público 

idoso – Desafio Digital: App Itaú e Vovô Radical-Headphone-OLX – com atores da terceira idade 

em ambiente digital, mas que possuem abordagens distintas quanto ao papel do idoso no contexto 

publicitário, bem como as soluções encontradas dentro dos aspectos criativos para responder à 

demanda institucional da empresa e ao mesmo tempo buscar empatia com o público em questão.

A escolha da amostra faz parte do recorte de dissertação em andamento que busca analisar a 

representação dos idosos em ambiente digital quando retratados pela publicidade.

2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E O PERFIL CRIATIVO NA PUBLICIDADE

Nos mais diversos contextos, a criatividade tem sido reconhecida devido à sua importância 

para o desenvolvimento do indivíduo. Como um aspecto fundamental para o progresso humano, 

essa característica tem contribuído com rupturas e transformações nas mais diversas áreas do 
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demanda institucional da empresa e ao mesmo tempo buscar empatia com o público em questão.

A escolha da amostra faz parte do recorte de dissertação em andamento que busca analisar a 

representação dos idosos em ambiente digital quando retratados pela publicidade.

2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E O PERFIL CRIATIVO NA PUBLICIDADE

Nos mais diversos contextos, a criatividade tem sido reconhecida devido à sua importância 

para o desenvolvimento do indivíduo. Como um aspecto fundamental para o progresso humano, 

essa característica tem contribuído com rupturas e transformações nas mais diversas áreas do 

conhecimento e há muito instiga a curiosidade de filósofos, pensadores e cientistas, Lubart (2007) 

diz: “[...] a criatividade constitui um dos traços que mais nos distingue das outras espécies vivas:

uma capacidade desde a origem da cultura e da humanidade” (LUBART, 2007, p. 7). Embora 

menções ao potencial criativo sejam encontradas em épocas diversas da história, foi somente a 

partir de meados do século XX que se deram as primeiras tentativas de sistematização de estudos e 

conceitos a seu respeito.

Para Alencar (1986), J. P Guilford em seu discurso como presidente da Associação 

Americana de Psicologia em 1950 muito contribuiu para estimular o interesse de inúmeras 

pesquisas pela área da criatividade que até então, “[...] era pouco pesquisada, pouco conhecida e 

mesmo ignorada pelos psicólogos” (ALENCAR, 1986, p. 14). A criatividade é um processo mental 

e está estritamente ligado à percepção, à memória, à associação e ao ambiente, ou seja, o processo 

criativo é uma produção que acontece por meio de uma sequência de ordenações e constructos 

internos e externos.

Para melhor compreensão da criatividade os enfoques psicológicos trouxeram contribuições 

às teorias associacionistas e comportamentais por seus estudos sobre associações de ideias, a 

Gestalt3 pela noção de pensamento produtivo, a psicanálise que acredita que criatividade seja uma 

forma inconsciente de solução de conflitos, as teorias humanistas e seus conceitos de 

autorrealização etc. Todavia, nenhuma dessas teorias por si só conseguiu abarcar toda amplitude do 

tema criatividade humana. Os enfoques psicoeducacionais contribuíram para o amplo estudo do 

conceito de criatividade; vale lembrar nomes como Guilford (1967) e seu conceito de produção 

divergente4; Torrance (1965) que, dentre diversos conceitos, trata também da combinação da 

produção convergente5 com a produção divergente, tendo desenvolvido diversos testes na área. 

A psicologia humanista surgiu como forma de protesto à imagem limitada do ser humano 

imposta pela psicanálise. Alencar (1993) cita Rogers (1959, 1962) ao considerar que a criatividade 

seja a tendência do homem para atualizar-se e concretizar suas potencialidades. Para isso, deveria: 

[...] possuir três características: 

3 Teoria formulada por Frederick S. Perls a partir do final do século XIX na Alemanha e Áustria. Gestalt tem como 
princípio mais importante propor que uma análise das partes nunca pode proporcionar uma compreensão do todo, uma 
vez que o todo é definido pelas interações e interdependências das partes. (FADIMAN; JAMES, 1986, p. 129).
4 Segundo Guilford, a mente abrange 120 fatores ou capacidades diferentes – dos quais 50 são conhecidos –, formando 
duas classes principais: capacidades de memória e capacidades de pensamentos. Conforme citado por Alencar, os 
pontos de vista de Guilford encontram-se em três obras principais: Creativity. The American Psychologist, 1950, p. 
444-454; Personality. New York: McGraw-Hill, 1959; e, com P. R. Merrifield, The structure of intellect model: its uses
and implications. University Park, California: University of Southern California Press, 1960.
5 O pensamento convergente é apresentado como aquele utilizado quando “implica uma única solução correta” para o
problema. Pensamento divergente é aquele capaz de produzir “uma gama de soluções apropriadas”. Disponível em:
<http://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/viewFile/537/634> Acesso em: 05/01/2017.
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- abertura à experiência, a qual implica ausência de rigidez, uma tolerância à ambigüidade
e permeabilidade maior aos conceitos, opiniões, percepções e hipóteses;
- habilidade para viver o momento presente, com o máximo de adaptabilidade, organização
contínua do self e da personalidade;
- confiança no organismo como um meio de alcançar o comportamento mais satisfatório
em cada momento existencial. (ALENCAR, 1993, p. 50).

Sendo assim, quando o ser humano associa a criatividade com a capacidade de relacionar o 

seu repertório existencial ao seu contexto profissional e social, origina novos processos mentais e 

emocionais, bem como, estabelece conexões inéditas ao utilizar o seu repertório pessoal com a 

finalidade de criar novas respostas às questões antigas. A capacidade criativa se evidencia ao 

abordar, em peças publicitárias, temas específicos tais como identidade de gênero, sexualidade, 

infância e terceira idade, por exemplo, já que são temas a serem pensados sob diversos ângulos e 

exigem do profissional mecanismos da sua personalidade para resolver a demanda.

O processo criativo sofre influência de variáveis cognitivas, motivacionais, de personalidade 

etc. Segundo Wechsler (1998, p. 72), “[...] fluência e flexibilidade de ideias; pensamento original e 

inovador; alta sensibilidade externa e interna; investimento nas mudanças; fantasia e imaginação; 

uso de analogias e combinações incomuns; inconformismo; ideias elaboradas e enriquecidas; 

elevado senso de humor e atitude positiva [...]” são características da criatividade e ao tratar das 

concepções atuais, relata que os temas relacionados à criatividade vêm sendo agrupados em três 

grandes grupos, a saber: o processo criativo, a pessoa criativa e o produto criativo. 

Quanto à pessoa criativa, ainda que suas manifestações sejam diferentes; para a realização 

do potencial criativo é necessário contar com motivo, meios e oportunidades para isto. Por fim, o 

produto criativo deve conter novidade e relevância. O homem ao estabelecer relacionamentos entre 

os múltiplos eventos que ocorrem à sua volta passou a configurá-los em sua experiência e a lhes dar 

significados. “... Criar é basicamente formar. É poder dar forma a algo novo [...]” e, ”[...], portanto, 

abrange a capacidade de compreender, de relacionar, ordenar, configurar, significar” 

(OSTROWER, 1977, p.2), dando assim, um sentido aos pensamentos e ações. 

Com o viés publicitário, ao falar sobre criatividade, Roberto Menna Barreto diz que, “... 

criatividade é sinônimo de solução de problema” (BARRETO, 1982, p. 149). Embora não exista 

uma lista de características pontuais que definam um publicitário criativo, para o autor Todd Lubart 

“... as pessoas criativas têm tendência a ser mais abertas às novas experiências, a ter mais confiança 

em si, a ser menos convencionais e menos conscienciosas que a população padrão”. (LUBART, 

2007, p. 40).

Baseado em conhecimentos históricos e empíricos, o autor reconhece seis traços de 

personalidades essenciais para a identificação de uma personalidade criativa. A primeira 
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significados. “... Criar é basicamente formar. É poder dar forma a algo novo [...]” e, ”[...], portanto, 

abrange a capacidade de compreender, de relacionar, ordenar, configurar, significar” 

(OSTROWER, 1977, p.2), dando assim, um sentido aos pensamentos e ações. 

Com o viés publicitário, ao falar sobre criatividade, Roberto Menna Barreto diz que, “... 

criatividade é sinônimo de solução de problema” (BARRETO, 1982, p. 149). Embora não exista 

uma lista de características pontuais que definam um publicitário criativo, para o autor Todd Lubart 

“... as pessoas criativas têm tendência a ser mais abertas às novas experiências, a ter mais confiança 

em si, a ser menos convencionais e menos conscienciosas que a população padrão”. (LUBART, 

2007, p. 40).

Baseado em conhecimentos históricos e empíricos, o autor reconhece seis traços de 

personalidades essenciais para a identificação de uma personalidade criativa. A primeira 

característica importante é a perseverança que funciona como um motor, metaforicamente falando, 

que serve para que a pessoa não desista do seu experimento servindo como estímulo a se dispor a 

correr riscos, aceitar mudanças e resolver problemas. Outro aspecto relevante é a tolerância à 

ambiguidade, ou seja, a pessoa criativa trabalha com diversos objetos de estudo conectando 

informações de áreas diversas. Tais experiências dão acesso à outra característica que é a abertura 

para novas experiências e, de acordo com o autor, permitir-se a novas experiências como assistir a 

filmes diferentes aos gostos habituais, novos sabores, músicas de estilos diferentes, tudo isso com a 

intenção de sair da zona de conforto e assim expandir as possibilidades criativas. 

Exercer a observação também é significativo, a convivência e relacionamentos fora do 

contexto cotidiano estimulam o cérebro a criar situações e a exercitar perfis. Lubart (2007) 

considera o individualismo uma característica também importante, ou seja, a pessoa criativa é 

segura e isso se revela no momento de expor suas ideias e opiniões sobre qualquer assunto. 

Conforme o autor, a disponibilidade de correr riscos é permitir-se a possibilidade de errar e 

ainda assim desenvolver suas ideias sem descartar as ideias aparentemente tolas. A sexta 

característica abordada é o psicotismo, ou seja, a presença de alguma doença mental. Lubart (2007) 

retrata como exemplo a esquizofrenia6, patologia presente em alguns dos mais célebres gênios 

mundiais e cita John Nash7, um célebre matemático que inspirou o filme Uma mente brilhante,

dirigido por Ron Howard, em 2001. De acordo com Ostrower (1977), dentro do perfil criativo, é 

importante salientar a sensibilidade, já que se interliga intimamente com os processos de criação. 

Inata ou até mesmo inerente à constituição do homem, a sensibilidade não é peculiar 
somente a artistas ou alguns poucos privilegiados. Em si, ela é patrimônio de todos os seres 
humanos. Ainda que em diferentes graus ou talvez em áreas sensíveis diferentes, todo ser 
humano que nasce, nasce com um potencial de sensibilidade. (OSTROWER, 1977, p. 3).

Barreto (2004) destaca algumas qualidades relevantes para o profissional criativo sendo elas: 

“... inteligência, sensibilidade, bom humor, capacidade de suportar pressão, não se conformar e 

possuir autoconfiança.” (BARRETO, 2004, p. 164), estas características quando presentes em 

profissionais criativos possivelmente irão se traduzir referencias publicitárias aderentes ao contexto. 

3. IDOSOS, AMBIENTE DIGITAL E PUBLICIDADE

Foi através da transformação nos perfis demográficos que diversos países, inclusive o Brasil, 

6 Humor e psicose em esquizofrenia: explorando fronteiras diagnósticas com o Inventário de Critérios Operacionais 
para Doenças Psicóticas (OPCRIT) e o caso John Nash. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rprs/v26n2/v26n2a04.pdf> Acesso em 08/01/2017.  
7 Idem.

1037



lançaram um novo olhar sobre a terceira idade. A maneira de se abordar o assunto está sendo 

discutida em diferentes campos da cultura com o intuito de analisar, problematizar e propor novas 

formas de compreensão a respeito do desenvolvimento humano. A Psicologia do Envelhecimento, a 

Biologia, a Medicina na área de Geriatria, Sociologia e a Gerontologia são âmbitos do saber que 

buscam constituir uma área de convergência aos processos relacionados com a velhice, 

caracterizando-se como um campo de estudos multidisciplinar.

A velhice deve ser entendida como um desenvolvimento natural da vida, como o 

nascimento, crescimento e amadurecimento que traz consigo algumas alterações sofridas pelo 

organismo, consideradas normais para esta fase.  Atualmente são utilizados alguns termos para 

designar as pessoas acima de 60 anos, entre eles estão: velho, idoso, gerontolescente entre outras. 

Para este estudo será utilizado o termo “idoso” adotado pela OMS, e os termos “velhice” e “terceira 

idade” ao abordar a fase de desenvolvimento. Neste contexto é preciso lembrar que o termo 

“terceira idade”,

foi criado na França em 1962 em virtude da introdução de uma política de integração social 
da velhice, visando à transformação da imagem das pessoas envelhecidas, substituindo 
termos como velho e velhote, sendo adotado no Brasil logo depois. Idoso é o sujeito do 
envelhecimento (PEIXOTO, 1998, p. 69). 

Portanto, “[...] podemos então considerar o envelhecimento como um processo, a velhice 

como uma etapa da vida e idoso como o resultado e sujeito destes” (NETTO, 2002, p. 12). A 

pesquisadora Vitoria Kachar (2003) diz que “o envelhecimento não é algo que se dá a partir dos 60 

anos, apesar de ser uma idade demarcada para a categoria de idosos, é um processo contínuo, tanto nos 

aspectos biológicos como sociais”. (KACHAR, 2003, p.38).

Atualmente, graças aos esforços de alguns pesquisadores8 a terceira idade recebe atenção 

científica de forma a ressignificar esta etapa do desenvolvimento humano por meio de estudos, 

artigos publicados e apresentação de trabalhos em congressos, o que promove debates e 

reconfigurações produtivas a respeito. Esta população está adquirindo um novo padrão de 

relevância ao se demonstrar ativa em alguns novos papéis, haja vista a migração de idosos para a 

era digital e a busca crescente por escolas especializadas, Universidades Abertas à Terceira Idade 

(UnATI’s) e ONG’s com a finalidade de adaptar-se aos novos aparatos tecnológicos. 

De acordo com a Pesquisa Nacional 60+ e a Internet9, realizada pelo Instituto Locomotiva 

de 7 a 16 de Janeiro de 2016, o Brasil tem 5,2 milhões de idosos conectados e teve um aumento de 

940% nos últimos oito anos, de acordo com a mesma pesquisa, existem alguns motivos básicos para 

8 Entre eles gostaria de destacar: Alexandre Kalache, Clarice Peixoto, Guita Debert, Gisela Castro e Vitória Kachar. 
9 Disponível em: <https://goo.gl/efq37t> Acesso em: 27/07/2016.
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9 Disponível em: <https://goo.gl/efq37t> Acesso em: 27/07/2016.

os idosos se conectarem, entre os mais importantes: a busca de informação e a comunicação com os 

familiares, filhos e netos. Em seguida, a manutenção de amigos, socialização lazer e compras. Sob 

este ponto de vista, a mudança de comportamento dessa classe consumidora vem estimulando 

investimentos de produtos e serviços voltados aos idosos com resultados bem positivos.

A publicidade parece estar atenta a este nicho da terceira idade e busca formas de 

estabelecer vínculos com esse público ao criar peças que encorajam a utilização de dispositivos 

móveis com a finalidade de gerenciamento da vida cotidiana. Apesar de ser um comportamento 

comum da população em geral, a migração dos idosos para o ambiente digital é uma realidade 

recente e, possivelmente por isso, algumas narrativas publicitárias ainda esbarram em discursos 

apoiados em características estereotipadas ou no seu oposto em comportamento jovial. De qualquer 

modo, apesar de serem poucas, já é possível encontrar peças nas quais idosos apareçam em 

ambiente digital e, ainda que seja necessário um estudo para saber se há o reconhecimento deste 

público ao ser representado nesta nova configuração social, esta geração de idosos já está 

empenhada em se ajustar a um “novo” estilo de vida que se configura na linguagem e formas de 

interagir a fim de se adaptar a esse contexto.

4. DESAFIO DIGITAL: App ITAÚ

A peça Desafio Digital: App Itaú foi lançada em 10 de maio de 2016, criada pela agência 

África como parte de uma ampla campanha visando estimular o uso de dispositivos móveis em 

transações bancárias de seus clientes. Segundo o vice-presidente de Criação da agência, Eco 

Moliterno, “a ideia do filme é mostrar na prática, como usar o aplicativo Itaú é tão simples quanto 

fazer atividades que já se tornaram parte do cotidiano das pessoas, como pedir comida ou taxi pelo 

celular”. Para ilustrar esta primeira ação, o Itaú convidou Lilia (79 anos) e Neuza (80 anos), que se 

conhecem há 60 anos, propondo alguns desafios, com a meta de organizar um chá com as amigas 

usando apenas aplicativos. O sucesso foi tão grande que as duas amigas viraram vovloggers (vovós 

+ vlogger) e nas campanhas seguintes receberam vloggueiros que ensinam para as vovós algumas

técnicas, gírias e truques para que elas entrem no universo dos vlogs.

Fig. 1- Lilia e Neuza  Fig. 2 – Lilia e Neuza ao saber do desafio da selfie
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s    Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s

Fig.3 – Chá com as amigas  Fig. 4 – Neuza transfere o dinheiro para Lilia

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s    Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI&t=1s

A peça possui 2’22” (dois minutos e vinte e dois segundos) e retrata duas amigas em uma sala 

de estar conversando sobre namorados, datas de casamento e comparando a forma de comunicação 

que existia no tempo quando eram jovens, fazendo alusão às cartas escritas, comentam que 

atualmente tudo está diferente e que agora são “antenadas” e “conectadas” porque estão na era 

digital. Elas precisam cumprir sete desafios que são: criar um grupo de WhatsApp, fazer uma selfie,

mandar uma mensagem de voz convidando as amigas para tomar um chá, pedir comida, baixar o 

aplicativo do banco, pedir taxi e fazer transferência de dinheiro.

A produção escolheu a casa da Lilia10 para filmar a peça e as convidadas para o chá são 

amigas reais, é possível inferir que a escolha do ambiente, o fato das personagens se conheceram há 

muitos anos e as convidadas também fazerem parte do convívio social tenha equacionado de forma 

criativa as questões relativas à timidez e ansiedade perante o novo (estúdio, figurantes, câmeras, 

maquiagem etc.) trazendo leveza a história e contextualizando os desafios a serem cumpridos entre 

conversas, risadas e chá. 

Apesar de haver uma pauta a ser seguida e o fato de ambas representarem personagens, 

sabemos que se trata de anunciar um produto, no caso o aplicativo do banco para smartphones, no 

entanto, é possível reconhecer no transcurso da peça uma linearidade de comportamento obtido 

através da intimidade que compartilham de forma natural. “[...] Todo indivíduo se desenvolve em 

uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se moldam os próprios valores 

10 Disponível em: < http://www.conarec.com.br/2016/07/18/itau-transforma-vovos-vovloggers/> Acesso em: 
22/01/2017.  
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10 Disponível em: < http://www.conarec.com.br/2016/07/18/itau-transforma-vovos-vovloggers/> Acesso em: 
22/01/2017.  

da vida” (OSTROWER, 1977, p.1). A autora compreende o processo criativo como um conjunto de 

funções que são parte da forma de como se apreende o mundo e o interpreta. Neste sentido é 

possível inferir que ao aproximar a realidade contemporânea de uma realidade tradicional foi 

necessário buscar referências em um contexto possivelmente real e experimentado no núcleo 

familiar, já que, os pais, avós e as pessoas idosas da família contemporânea estão experimentando, 

aprovando e investindo tempo e aprendizado nas facilidades do ambiente digital.

Muniz Sodré (2006) considera a comunicação em um sentido mais amplo fazendo um 

convite a perceber o outro na sua singularidade utilizando como ferramenta o afeto, a sensibilidade 

e também o mítico a fim de compreender a história humana dentro dos contextos do passado e 

presente para entender os efeitos da tecnologia e das mídias sobre o homem e a comunicação. 

Hoje se torna claro que este espaço social é uma verdadeira forma de vida, não limitada ao 
escopo televisivo. Na “objetualização” do comum, emerge hoje como duplo exteriorizado, 
ou ecossistema tecnológico, uma forma virtualizada de vida, a que chamamos de “bios 
virtual” (cuja manifestação mais evidente é a dimensão midiática). [...] – o bios virtual, uma 
espécie de comunidade efetiva de caráter técnico e mercadológico, onde impulsos digitais e 
imagens se convertem em prática social. (SODRÉ, 2006, p. 99).

Incentivar o público idoso a utilizar o aplicativo do banco é a intenção desta peça, já que, o 

propósito é bastante claro desde o início ao trazer personagens da terceira idade em ambiente digital 

articulando de forma quase pedagógica como é fácil unir a vida social com a vida prática.

5. VOVÔ RADICAL-HEADPHONE-OLX

A OLX é uma empresa que atua em 118 países publicando websites de anúncios 

classificados na internet. Fundada na Argentina em março de 2006 pelos empresários Fabrice 

Grinda e Alejandro Oxenford, é hoje majoritariamente detida pelo grupo sul africano Naspers 

(95%). No Brasil, no início de 2015, uniu-se ao seu concorrente Bom Negócio mediante acordo 

com a Shibsted11.

A peça Vovô Radical – Headphone – OLX foi veiculada em 15 de outubro de 2015 e criada 

pela agência Ogilvy atualmente encarregada desta conta. O vovô da OLX12, interpretado por Élcio 

Calascibetta, iniciou na campanha “Rap do Desapega”, depois protagonizou “Vovô Radical”, 

“Vovô Por Trás dos Memes” e a campanha mais recente intitulada como “Esquadrão Desapega”. 

O objetivo da peça é divulgar o chat da plataforma para falar em tempo real, com o 

vendedor do produto e, assim, agilizar a compra. De acordo com Adriana Maia, Gerente de 

11Disponível em:< http://www.olx.com.br/about.htm > Acesso em 19/01/2017 
12 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w> Acesso em: 19/01/2017
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Marketing da OLX o bom-humor é a marca registrada da empresa e ainda: [...] Optamos também 

em retomar o personagem do “vovô”, já que tinha sido usado anteriormente, por conta da 

receptividade e do sucesso que ele fez entre o público jovem [...]13.

A peça tem 44 segundos e inicia com o vovô assoviando o Rap da Felicidade com o celular 

na mão. Enquanto caminha encontra com o neto e outros jovens na sala, o neto pergunta: “E aí vô! 

Tá animado pra festa?”. A câmera dá um close na face do vovô, ele começa a digitar no aplicativo 

da OLX, no smartphone, iniciando um chat com uma

jovem que anuncia um headphone, enquanto o narrador diz: “O novo aplicativo da OLX vem com 

chat. Agora ficou muito mais fácil comprar e vender pertinho de casa”.

Fig. 5- Escolha do produto pelo aplicativo  Fig. 6 – Momento da compra

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w  Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w

Então aparece o vovô em cima do telhado da casa se preparando para pular na piscina que 

está iluminada e rodeada de jovens. Enquanto ele arruma os óculos de mergulho a multidão grita 

incentivando: “Vô! Vô! Vô! Vô! Vô! Em seguida o vovô dá um salto mortal e cai na piscina. Há um 

momento de silêncio, certa tensão na espera e ele, então, emerge levantando os braços e todos 

comemoram.

Fig. 7- Vovô prestes a dar mergulho  Fig. 8- Vovó usando headphone

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HB7nza7wh2w

Enquanto isso, a vovó está sentada em uma cadeira de costas para a piscina, olhando para o 

13 Disponivel em:< http://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/olx-destaca-seu-novo-chat-com-vovo-radical/
> Acesso em : 19/01/2017.
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smartphone, usando um headphone e junto a vinheta: “Desapega, desapega, OLX”.

Esta peça traz um olhar diferente para o idoso em ambiente digital, percebe-se que ao 

contrário das idosas que representam o percurso quase que didático indo aos poucos para realizar os 

desafios, esta produção representa um idoso já adaptado e com certa destreza em administrar as 

tarefas propostas pelo chat da plataforma, bem como a vovó que, apesar de alheia ao que passa atrás 

de si, utiliza um smatphone e o headphone para se distrair.  O humor é a linguagem utilizada pela 

marca OLX, bem como o personagem do vovô, que segundo Adriana Maia, Gerente de Marketing 

da empresa faz um grande sucesso principalmente com o público jovem, alvo desta ação.

A comicidade é contextualizada na estratégia do idoso ao comprar o headphone para a 

mulher dele, também idosa, não ver o salto (quase) olímpico que ele dá bem atrás dela. É possível 

considerar que o componente de humor desta peça resida justamento no que não faz sentido:

o nonsense é utilizado como uma forma de quebrar a lógica do pensamento, ocasionando
assim uma situação inesperada ou inusitada, pois o receptor, ao acompanhar o curso das
idéias, naturalmente estará preparado para ouvir soluções e afirmações convencionais
(impostas pela sociedade) para um determinado problema ou questão. (FERREIRA, 2006,
p. 11).

Armando Sant’Anna diz que criatividade é “dar existência a algo novo, único e original” 

(SANT’ANNA, 2005, p. 147), ainda que, o original seja o imprevisível. Logicamente não era 

esperado que um idoso tivesse esse tipo comportamento, no entanto, a criatividade deve exercer o 

propósito de despertar o interesse, nesse sentido o anúncio ao utilizar o um comportamento 

inesperado cumpre o objetivo ao fugir do convencional e comum.

6. CONCLUSÃO

A busca por uma definição a respeito da criatividade há muito tempo desafia os pensadores 

das mais diversas formações. Partindo dessa premissa, e por meio dos enfoques que foram 

abordados neste estudo, percebe-se que o esforço em conceituar criatividade em termos históricos é 

antigo. 

Discorrer sobre criatividade é também adentrar em uma complexa rede de determinantes 

relacionados à especificidade humana, às emoções e suas implicações existenciais, bem como, a 

forma que interagem quando se configuram nos aspectos de motivação, persistência, confiança em 

si mesmo e abertura às novas experiências, algumas das características citadas ao descrever a 

pessoa criativa no contexto publicitário foco deste estudo, mas que também descreve o idoso 

contemporâneo traduzindo assim a necessidade de um olhar atento às suas representações na 

1043



publicidade, já que, esses novos atores sociais passam a concorrer com novas posturas, 

comportamentos e ações acenando uma recente, e ainda em construção, forma de se comunicar.

Entre os aspectos evidenciados a respeito de criatividade e processo criativo, é relevante 

ressaltar a importância de outras camadas simbólicas adjacentes a esta conjuntura no que diz 

respeito ao papel da publicidade, visto que, a criatividade tem um fim concreto na comunicação, 

principalmente quando a finalidade é publicitária. Quanto aos idosos e a sua representação em 

ambiente digital seria apropriado algumas reflexões a respeito das peculiaridades que existem na 

interação dos idosos e a internet devido aos seus objetivos e experiências, já que, isso gera uma 

demanda específica de entendimento e consequente representação.

A percepção entre a informação veiculada e a informação entendida passa pelo crivo 

social e cultural, evidenciando desta forma a capacidade criadora do sujeito no contexto 

publicitário, bem como, a importante tarefa de inspirar, contribuir e representar este momento 

transitório pelo qual a terceira idade está vivendo. 
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ARTE NA PALMA DA MÃO: O CELULAR COMO INSTRUMENTO 
DE EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL1 

Mariana Munaretto Guzzo2 
Vinicius Comoti3 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar a importância da educação audiovisual em 
tempos de convergência e apresentar como o telefone celular e os recursos da tecnologia digital 
podem ser utilizados para este fim. Para tanto, propomos uma reflexão teórica baseada em autores 
que discutem tecnologia, comunicação e educação como Martín-Barbero (1999, 2000), Moran (1995, 
2000, 2004) e Orozco Gómez (2002, 2005, 2006), juntamente com a análise fílmica (Bergala, 2008) 
dos quatro curtas-metragens produzidos durante a oficina Fundamentos do Cinema, Videoarte e 
Videoclipe, ministrada por estes pesquisadores para os alunos do primeiro período do curso de 
Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Paraná. Concluímos que o celular, por estar 
inserido no cotidiano do jovem, é uma ferramenta que democratiza a aprendizagem e a produção de 
materiais audiovisuais e que o aparelho, além de divertir e informar, também pode ser utilizado como 
um meio de expressão crítica, pessoal e artística. 

Palavras-chave: Comunicação; Educação; Convergência; Audiovisualidade; Smartphone. 

1. INTRODUÇÃO

De acordo com uma pesquisa4 realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-

SP), atualmente 198 milhões de celulares inteligentes (smartphones) encontram-se em uso no Brasil. 

O mesmo estudo ainda aponta que até outubro de 2017, o país contará com 208 milhões de aparelhos, 

isto é, um smartphone em uso por habitante. 

Logo, pode-se afirmar que a grande maioria da população jovem já tem acesso a essa 

tecnologia que, para além de sua função comunicativa, é utilizada como forma de entretenimento e 

lazer cotidiano.  

Consequentemente, essa democratização do smartphone o levou também para dentro das 

escolas e universidades onde, não obstante, sua presença ainda é vista como inimiga do aprendizado, 

propagadora da distração. Professores desconsideram a possibilidade pedagógica deste recurso, que 

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo e Cultura Digital, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Membro do 
grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS). E-mail: mari.munaretto@gmail.com. 
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Membro do 
grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Sociedade (ECCOS). E-mail: vcomoti@hotmail.com. 
4 Um resumo completo dos resultados da 28ª Pesquisa Anual do Uso de TI realizada pela Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo (FGV-SP) pode ser acessado no site http://eaesp.fgvsp.br/sites/eaesp.fgvsp.br/files/pesti2017gvciappt.pdf. 

1047



ao invés de ser um aliado à educação, é visto como mero suporte para a realização de antigas práticas, 

baseadas no discurso oral ou escrito. 

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo pesquisar a importância do ensino da 

linguagem audiovisual em tempos de convergência e apresentar como o telefone celular pode ser 

utilizado em sala de aula para este fim. Para tanto, iniciaremos com uma breve reflexão teórica 

baseada em autores que pesquisam comunicação e educação, como Martín-Barbero (1999, 2000), 

Moran (1995, 2000, 2004) e Orozco Gómez (2002, 2005, 2006). 

Em seguida, focaremos no relato do curso Fundamentos do Cinema, Videoarte e Videoclipe, 

disciplina optativa5 ministrada por estes pesquisadores na Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

como parte de seu estágio de docência durante os meses de maio e junho de 2017. Procuraremos 

expor tanto os desafios encontrados durante o processo de ensino e produção, quanto os fatores que 

surpreenderam e redirecionaram a proposta inicial da oficina. A metodologia escolhida para esta 

seção é a de pesquisa-ação: 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2000, p.14). 

Por fim, o terceiro tópico traz a análise fílmica dos quatro curtas-metragens produzidos na 

disciplina, tendo como principal referência a obra de Alain Bergala (2008). Os vídeos foram filmados 

exclusivamente com o uso do smartphone e representam o resultado prático das reflexões aqui 

propostas. Espera-se com este estudo fazer uma articulação entre pesquisa, ensino e ação e mostrar 

que o celular, além de divertir, também pode ser utilizado como uma ferramenta inclusiva de 

aprendizagem audiovisual e de expressão crítica, pessoal e artística. 

2. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA

 Jesús Martín-Barbero (2000) afirma que, no contexto atual, é através dos meios massivos de 

comunicação que se efetuam algumas das mais profundas transformações na identidade e 

sensibilidade das maiorias. Paro o autor, esses meios - que se caracterizam por misturar cada vez mais 

a linguagem oral, escrita, visual, digital e hipertextual - configuram novos modos de ver, ler, pensar, 

sentir, aprender e conhecer.  

5 A Universidade Federal do Paraná possibilita e incentiva que mestrandos do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação ministrem disciplinas optativas para o curso de graduação em Comunicação, validando-as, inclusive, como 
atividades orientadas. A disciplina ofertada deve estar alinhada à pesquisa de mestrado e ser supervisionada, em todos os 
momentos, pelo professor orientador do mestrado. 
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O pesquisador aponta que essa nova forma de compreensão e sensibilidade - ou sensorium6 - 

é característica principalmente na população jovem, que tem maior “empatia cognitiva e expressiva 

com os novos modos de perceber o espaço e o tempo, a velocidade e a lentidão, o próximo e o 

distante” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 54).  

Entretanto, verifica-se que, apesar de os jovens dominarem esse novo código, múltiplo e 

convergente, pouco se explora essa linguagem no âmbito de sua educação formal, na qual os livros 

ainda ditam as regras do aprendizado. Percebe-se que, mesmo quando presentes, a audiovisualidade 

e a tecnologia digital ainda são utilizadas como fontes de informação meramente ilustrativas ou 

instrumentais. Orozco Gómez contesta o uso superficial desses recursos e destaca que:  

Não se trata de incorporar acriticamente a tecnologia no tecido social, educativo e 
comunicativo. O que estamos requerendo, sobretudo nos países consumidores, não 
produtores de novas tecnologias, como os latino-americanos, é uma série de estratégias que 
permitam a nossas sociedades aproveitar o potencial da tecnologia para nossos próprios fins 
e de acordo com as nossas peculiaridades culturais, científicas e tecnológicas (OROZCO 
GÓMEZ, 2002, p. 58). 

Para o autor, nas atuais instituições de ensino, pouco se estuda sobre os avanços tecnológicos, 

seus efeitos, usos e representações culturais e poucos são os programas de formação de interlocutores 

capacitados para uma recepção e produção múltipla, seletiva, crítica e artística através destas novas 

linguagens. Orozco Gómez (2002) ressalta que, diante deste contexto, é necessário repensar nossa 

postura defensiva em relação ao estudo e análise dos meios de comunicação para proporcionar uma 

orientação específica para o seu uso, que deve ir além da simples transmissão de informações.  

Como podemos perceber, tanto Orozco Gómez quanto Martín-Barbero fazem duras críticas 

ao sistema educacional latino-americano e seu descaso com os meios de comunicação imagéticos. 

Ambos defendem novas metodologias de ensino e ambos acreditam que o audiovisual pode - e deve 

- ser estudado e praticado em classe, visto que a forma de circulação do saber mudou e com ela se faz

necessário o ensino de novas habilidades para as gerações futuras.

Orozco Gómez afirma ainda que é necessária uma nova alfabetização, isto é, uma 

alfabetização crítica aos meios audiovisuais, na qual aprendem-se suas estruturas fundamentais e seu 

código. Para o autor “a partir do entendimento da sequência dos movimentos de câmera, das ênfases 

em uma tomada - de baixo para cima, de cima para baixo - da compreensão da linguagem da 

representação, pode-se perceber como é possível manipular com esse meio” (OROZCO GÓMEZ, 2005, 

p. 18).

6 Termo utilizado por Walter Benjamin para referir-se à uma experiência cultural nova, novos modos de perceber e de 
sentir, novas sensibilidades (MARTÍN-BARBERO, 2000).  
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Tendo como base as reflexões apontadas acima, percebe-se que a visualidade assume extrema 

importância na sociedade atual e que uma formação consciente e direcionada às novas mídias é 

necessária e urgente. Mas como formar cidadãos mais reflexivos e participantes quando os recursos 

são escassos? Como veremos a seguir, uma das respostas para este problema pode estar no uso do 

celular como ferramenta de produção audiovisual.  

3. UMA IDEIA NA CABEÇA E UM CELULAR NA MÃO

Uma ideia na cabeça e um celular na mão. Essa foi, desde o início, a proposta da oficina 

Fundamentos do Cinema, Videoarte e Videoclipe. Tendo como ponto de partida as reflexões 

apontadas por José Manuel Moran (1995, 2000, 2004), que defende a experiência como modo de 

aprendizagem, estes pesquisadores procuraram, durante os dois meses de curso, não só apresentar a 

linguagem do vídeo, seus recursos, inovações e possibilidades, mas também incentivar a prática 

desses conceitos pelos alunos através do uso subversivo do smartphone.  

Orozco Gómez (2006) nos lembra que toda tecnologia demanda um tempo de aprendizagem 

e apropriação por parte dos usuários e que no momento de sua introdução, novos recursos são 

utilizados de maneira parcial, desperdiçando seus possíveis potenciais e contribuições. Logo, 

buscamos apresentar o celular como uma ferramenta alternativa para fazer vídeos, o que, para além 

de sua funcionalidade comunicacional, também mostra o seu potencial como aparato de produção de 

conhecimentos e de expressão crítica, artística e pessoal.  

Para tanto, na primeira etapa do curso foram realizadas aulas-informação (MORAN, 2000), 

ou seja, aulas para sintetizar conceitos, mostrar o estado da arte e estabelecer as coordenadas para 

realização do projeto proposto. O currículo concentrou-se inicialmente nas escolas fílmicas 

tradicionais e nos clássicos da videoarte fazendo pontes, sempre que possível, com o repertório atual 

dos ouvintes7. Para Moran (2004), esse diálogo entre repertórios é fundamental para uma 

aprendizagem mais significativa, viva e enriquecedora.  

Logo após essa primeira aproximação com o objeto de estudo, os alunos exploraram também 

as possibilidades de interpretação de códigos visuais mais complexos e conceituais, representados 

pelas obras de Michel Gondry, Gary Hill e Bill Viola8. Através da leitura em conjunto (MORAN, 

7 Os alunos perceberam que muitas das narrativas contemporâneas são inspiradas por vídeos clássicos do cinema e da 
videoarte, mas pouco divulgados pela atual indústria fonográfica. Como exemplos podemos citar o filme Viagem à Lua 
(1902), dirigido por Georges Méliès, que serviu como base estética para o videoclipe Tonight Tonight (1995), da banda 
de rock alternativo Smashing Pumpkins e o vídeo Ever Is Over All (1997) da artista suíça Pipilotti Rist, o qual serviu de 
inspiração para o videoclipe Hold Up (2016) da cantora Beyoncé. 
8 É importante destacar que, para a surpresa até mesmo destes pesquisadores, Reflecting Pool, de Bill Viola foi o vídeo 
que mais despertou comentários e reações durante o curso, o que questiona o senso comum de que a arte contemporânea 
e/ou conceitual é um material de difícil apreciação pelos jovens. 

1050 



Tendo como base as reflexões apontadas acima, percebe-se que a visualidade assume extrema 

importância na sociedade atual e que uma formação consciente e direcionada às novas mídias é 

necessária e urgente. Mas como formar cidadãos mais reflexivos e participantes quando os recursos 

são escassos? Como veremos a seguir, uma das respostas para este problema pode estar no uso do 

celular como ferramenta de produção audiovisual.  

3. UMA IDEIA NA CABEÇA E UM CELULAR NA MÃO

Uma ideia na cabeça e um celular na mão. Essa foi, desde o início, a proposta da oficina 

Fundamentos do Cinema, Videoarte e Videoclipe. Tendo como ponto de partida as reflexões 

apontadas por José Manuel Moran (1995, 2000, 2004), que defende a experiência como modo de 

aprendizagem, estes pesquisadores procuraram, durante os dois meses de curso, não só apresentar a 

linguagem do vídeo, seus recursos, inovações e possibilidades, mas também incentivar a prática 

desses conceitos pelos alunos através do uso subversivo do smartphone.  

Orozco Gómez (2006) nos lembra que toda tecnologia demanda um tempo de aprendizagem 

e apropriação por parte dos usuários e que no momento de sua introdução, novos recursos são 

utilizados de maneira parcial, desperdiçando seus possíveis potenciais e contribuições. Logo, 

buscamos apresentar o celular como uma ferramenta alternativa para fazer vídeos, o que, para além 

de sua funcionalidade comunicacional, também mostra o seu potencial como aparato de produção de 

conhecimentos e de expressão crítica, artística e pessoal.  

Para tanto, na primeira etapa do curso foram realizadas aulas-informação (MORAN, 2000), 

ou seja, aulas para sintetizar conceitos, mostrar o estado da arte e estabelecer as coordenadas para 

realização do projeto proposto. O currículo concentrou-se inicialmente nas escolas fílmicas 

tradicionais e nos clássicos da videoarte fazendo pontes, sempre que possível, com o repertório atual 

dos ouvintes7. Para Moran (2004), esse diálogo entre repertórios é fundamental para uma 

aprendizagem mais significativa, viva e enriquecedora.  

Logo após essa primeira aproximação com o objeto de estudo, os alunos exploraram também 

as possibilidades de interpretação de códigos visuais mais complexos e conceituais, representados 

pelas obras de Michel Gondry, Gary Hill e Bill Viola8. Através da leitura em conjunto (MORAN, 

7 Os alunos perceberam que muitas das narrativas contemporâneas são inspiradas por vídeos clássicos do cinema e da 
videoarte, mas pouco divulgados pela atual indústria fonográfica. Como exemplos podemos citar o filme Viagem à Lua 
(1902), dirigido por Georges Méliès, que serviu como base estética para o videoclipe Tonight Tonight (1995), da banda 
de rock alternativo Smashing Pumpkins e o vídeo Ever Is Over All (1997) da artista suíça Pipilotti Rist, o qual serviu de 
inspiração para o videoclipe Hold Up (2016) da cantora Beyoncé. 
8 É importante destacar que, para a surpresa até mesmo destes pesquisadores, Reflecting Pool, de Bill Viola foi o vídeo 
que mais despertou comentários e reações durante o curso, o que questiona o senso comum de que a arte contemporânea 
e/ou conceitual é um material de difícil apreciação pelos jovens. 

Tendo como base as reflexões apontadas acima, percebe-se que a visualidade assume extrema 

importância na sociedade atual e que uma formação consciente e direcionada às novas mídias é 

necessária e urgente. Mas como formar cidadãos mais reflexivos e participantes quando os recursos 

são escassos? Como veremos a seguir, uma das respostas para este problema pode estar no uso do 

celular como ferramenta de produção audiovisual.  

3. UMA IDEIA NA CABEÇA E UM CELULAR NA MÃO

Uma ideia na cabeça e um celular na mão. Essa foi, desde o início, a proposta da oficina 

Fundamentos do Cinema, Videoarte e Videoclipe. Tendo como ponto de partida as reflexões 

apontadas por José Manuel Moran (1995, 2000, 2004), que defende a experiência como modo de 

aprendizagem, estes pesquisadores procuraram, durante os dois meses de curso, não só apresentar a 

linguagem do vídeo, seus recursos, inovações e possibilidades, mas também incentivar a prática 

desses conceitos pelos alunos através do uso subversivo do smartphone.  

Orozco Gómez (2006) nos lembra que toda tecnologia demanda um tempo de aprendizagem 

e apropriação por parte dos usuários e que no momento de sua introdução, novos recursos são 

utilizados de maneira parcial, desperdiçando seus possíveis potenciais e contribuições. Logo, 

buscamos apresentar o celular como uma ferramenta alternativa para fazer vídeos, o que, para além 

de sua funcionalidade comunicacional, também mostra o seu potencial como aparato de produção de 

conhecimentos e de expressão crítica, artística e pessoal.  

Para tanto, na primeira etapa do curso foram realizadas aulas-informação (MORAN, 2000), 

ou seja, aulas para sintetizar conceitos, mostrar o estado da arte e estabelecer as coordenadas para 

realização do projeto proposto. O currículo concentrou-se inicialmente nas escolas fílmicas 

tradicionais e nos clássicos da videoarte fazendo pontes, sempre que possível, com o repertório atual 

dos ouvintes7. Para Moran (2004), esse diálogo entre repertórios é fundamental para uma 

aprendizagem mais significativa, viva e enriquecedora.  

Logo após essa primeira aproximação com o objeto de estudo, os alunos exploraram também 

as possibilidades de interpretação de códigos visuais mais complexos e conceituais, representados 

pelas obras de Michel Gondry, Gary Hill e Bill Viola8. Através da leitura em conjunto (MORAN, 

7 Os alunos perceberam que muitas das narrativas contemporâneas são inspiradas por vídeos clássicos do cinema e da 
videoarte, mas pouco divulgados pela atual indústria fonográfica. Como exemplos podemos citar o filme Viagem à Lua 
(1902), dirigido por Georges Méliès, que serviu como base estética para o videoclipe Tonight Tonight (1995), da banda 
de rock alternativo Smashing Pumpkins e o vídeo Ever Is Over All (1997) da artista suíça Pipilotti Rist, o qual serviu de 
inspiração para o videoclipe Hold Up (2016) da cantora Beyoncé. 
8 É importante destacar que, para a surpresa até mesmo destes pesquisadores, Reflecting Pool, de Bill Viola foi o vídeo 
que mais despertou comentários e reações durante o curso, o que questiona o senso comum de que a arte contemporânea 
e/ou conceitual é um material de difícil apreciação pelos jovens. 

1995), foram examinados os cenários, as cores, as relações espaciais, os planos e os ritmos visuais 

que foram utilizados para concretizar as ideias dos autores. 

Com a base teórica estabelecida e as diretrizes do projeto em mãos, os alunos então dividiram-

se em grupos, separaram suas funções e partiram para a prática com o objetivo de gravar um curta-

metragem com duração de 1 a 5 minutos, de tema livre, exclusivamente com o celular. 

Para auxiliá-los nessa tarefa, estes pesquisadores separaram duas tardes para dialogar com os 

grupos, elaborar as ideias propostas e pensar sobre suas melhores formas de execução. Nas duas 

semanas que se seguiram, os diálogos continuaram através de encontros aleatórios nos corredores do 

campus e pela internet. Os resultados, por sua vez, foram apresentados na última semana do mês de 

junho e incluíram um vídeo-poema, um curta-metragem surrealista, uma ficção sobre o cotidiano 

estudantil e um documentário de crítica à sociedade. 

4. ANÁLISE FÍLMICA DOS CURTA-METRAGENS

 Pensando na heterogeneidade dos quatro curtas produzidos e em sua articulação frente a uma 

análise fílmica que possa estabelecer as virtualidades do celular como expressão artística, usamos 

como metodologia o que Alain Bergala denomina de a “hipótese-cinema”, pendendo a análise mais 

para o processo do que para o produto em si. Nosso enfoque prioriza o contato desses alunos com a 

arte no mesmo sentido em que Bergala (2008) questiona sua relação com o cinema, e aqui pensamos 

o celular dentro de um contexto de convergência na arena educacional, na qual “a arte, para

permanecer arte, deve permanecer um fermento de anarquia, de escândalo, de desordem” (Bergala,

2008, p.30).

Nesse sentido, a abordagem dos vídeos é derivada dessa faísca proporcionada pela oficina, 

que, através da arte, representa “o encontro com toda forma de alteridade” (Bergala, 2008, p.30). 

Também se destaca outra questão que Bergala (2008) coloca para todo cineasta: a disposição e o 

ataque. Ao mobilizar o ato criativo para a realização de vídeos feitos pelo o celular, não estariam os 

alunos emaranhados em uma busca que não se resume somente na tradução das ideias em imagens e 

sons, mas também em uma reflexão resultante do “ato mesmo de fazer o filme” (Bergala, 2008, p.48)? 

Problematizando o celular como uma ferramenta de criação, não estariam “estudando e pensando a 

mídia” no sentido que Robert Silverstone (2002) coloca no seu livro Por que estudar a mídia?  

Como exemplo, podemos citar o vídeo Pare, o qual se inicia com a imagem de uma esquina 

do centro de Curitiba. O movimento cotidiano é ilustrado pela imagem acelerada. Com a mudança de 

plano, temos na imagem o display de uma câmera, percorrendo entre os transeuntes como se fosse 

mais uma em meio à multidão do calçadão da rua XV de Novembro. Passamos por outros lugares e 
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pessoas, de forma similar e cotidiana, até o display desaparecer para dar lugar a uma imagem neutra, 

na qual temos um sujeito saindo de sua casa. Ele caminha devagar por uma rua de poucas pessoas e 

se depara com uma placa de “PARE”, a qual responde olhando para o espectador. A imagem então 

oscila com ruídos que destacam a frase “fazemos todos os dias as mesmas coisas / mas não somos 

máquinas / então, o que nos move”? 

FIGURA 01 E 02: PARE 
FONTE: ALUNOS (2017) 

As imagens das pessoas aceleradas, do sujeito flanando e se esbarrando com a placa de 

“PARE”, os ruídos e os versos questionando a existência do humano em meio à máquina são questões 

que traduzem a falta de sentido numa sociedade tecnicista, que só anda, como robôs enveredados por 

uma ordem maior.  

Destaca-se que o ritmo do filme é dado pelas imagens capturadas no centro da cidade, as quais 

são repetidas em looping até o final do vídeo, que conta com 2 minutos e 39 segundos. Para isso, foi 

preciso filmar em meio ao movimento da rua, naquilo que Jean-Louis Comolli (2008) delimitou como 

a ânsia do documentário nas “voltas com a desordem das vidas, com o indecidível dos acontecimentos 

do mundo, com aquilo que do real se obstina em enganar as previsões” (Comolli, 2008, p.176). 

Disposição ao programar os planos, ataque ao criticar a sociedade. Nessa dualidade presente na 

realização de Pare, o celular se tornou uma ferramenta muito além do convencional, dialogando 

virtudes que pensadas no campo da pedagogia “desestabiliza(m) o conjunto de nossos hábitos 

culturais” (Bergala, 2008, p.97).    

O vídeo Arte explora as relações entre a poesia e a imagem, o corpo e o espaço minimalista. 

Temos uma menina e uma cadeira, ambas rodeadas por um fundo branco. As imagens em preto e 

branco contrastam com o texto narrado que apela para os desdobramentos sobre “o que é arte”?   

 “Não é arte os batimentos do coração? Não é arte pura piração? Arte é do artista? Ou está nos 
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Temos uma menina e uma cadeira, ambas rodeadas por um fundo branco. As imagens em preto e 

branco contrastam com o texto narrado que apela para os desdobramentos sobre “o que é arte”?   

 “Não é arte os batimentos do coração? Não é arte pura piração? Arte é do artista? Ou está nos 

ouvidos de quem ouve? Nos olhos de quem vê, na língua de quem conta, no espirito de quem crê, na 
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FIGURA 03 e 04: ARTE 
FONTE: ALUNOS (2017) 

Em torno da pergunta “Arte, quem é você”? a câmera interage com a menina pelos 

movimentos, ora realizados em ritmo frenético ora traduzidos pela personagem em combustão no 

espaço vazio. A cadeira serve para acalentar a inquietação que em poucos segundos se transforma em 

ruptura na encenação. O que está em jogo aqui é a tensão entre os movimentos de câmera e os 

movimentos da personagem, o espaço vazio e o infinito deslumbrado pela arte. O filme tem 4 minutos 

e termina com a atriz olhando para o espectador, enquanto a câmera se desloca para fora do fundo 

branco.  

O vídeo A Perdição do Tempo se baseia na vida universitária para criticar o tempo. O aluno 

acorda atrasado e corre para a geladeira, onde está anotado que é dia de prova final. Vai para a 

faculdade e quando chega na sala, a professora não permite a sua entrada. Desconsolado pelo 

corredor, entra num auditório vazio e se inquieta sobre o que seus pais vão achar da perda da prova. 

Enquanto isso, uma maçã, mordida e deixada de lado logo no início do vídeo, vai apodrecendo, 

e o aluno, triste e incompreendido por sua professora, conversa com seus amigos e se acalma jogando 

pebolim. A desaprovação das regras temporais impostas pelo sistema educacional se faz nítida pela 

música que acompanha o filme: Escolas da banda Garotos Podres e a criação em torno do universo 

estudantil reverbera em planos com continuidades entre si, seguindo a estrutura da decupagem 

clássica do cinema. O vídeo A perdição do tempo foi filmado na UFPR e todos os personagens são 

alunos da oficina. 
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FIGURA 05 E 06: A PERDIÇÃO DO TEMPO 
FONTE: ALUNOS (2017) 

O vídeo Sonho também tem como pano de fundo a universidade. Desta vez estamos imbuídos 

num ambiente onírico, no qual somos atravessados por seres mascarados pelos corredores. Tudo 

advém de uma aluna dormindo durante uma aula.  

A aventura pelos corredores, banheiros e outros espaços da universidade, todos habitados por 

seres fantasmagóricos e fantásticos, é contornada pela música Comida da banda Titãs. As imagens 

são aceleradas, reforçando o tom lúdico, a brincadeira com o tempo, como se o sonho fosse 

estruturado em pequenos fragmentos. Novamente quem faz a atuação são os alunos e professores da 

instituição. Desse contorno por vezes surrealista em meio ao ambiente acadêmico, podemos 

deslumbrar uma crítica frente ao intelecto e ao saber constituído, ao mesmo tempo em que se percebe 

uma ânsia por mais arte, imaginação e poesia no cotidiano educacional. 

FIGURA 08 E 09: SONHO 
FONTE: ALUNOS (2017) 
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5. CONCLUSÃO

O que os vídeos Pare, Arte, A Perdição do Tempo e Sonho, resultados da oficina 

proporcionada para os alunos, nos oferecem são as virtualidades do uso do celular no ambiente 

educacional. Aqui temos a ferramenta direcionada para a criação artística e para a expressão subjetiva, 

colaborando para um abalo do olhar visando a “recuperação de uma sensibilidade amortecida pelo 

investimento prático em que o cotidiano se faz o lugar do hábito” (XAVIER, 2008, p.17). 

Os temas em seu conjunto formam a crítica em relação a existência, a educação e a arte. Nesse 

movimento os alunos tiveram que se debruçar sobre o fazer audiovisual, usando o celular dentro da 

escola como profanação, no sentido de um novo uso, assim como "o gato que brinca com um novelo 

como se fosse um rato" (AGAMBEN, 2007, p.74), representando a arte desmistificada, arejada e 

aberta para extrapolar a convenção. 

São brechas que em seu interior apresentam um diálogo entre o campo da educação e o da 

comunicação, uma alternativa que se revela instigante. Observando os quatro vídeos podemos nos 

perguntar: será que ainda o celular não pode ser visto como algo educativo? 
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FERRAMENTA DIGITAL PARA AUXILIAR A ESCRITA OU PARA CAPITALIZAR1

Willian Rodrigues de Oliveira2

RESUMO

O presente artigo analisa, a partir da abordagem sociorretórica para estudos sobre gêneros textuais
Swales (1990, 1996), se a ferramenta digital, processador de texto “Word 2010”, com uso de teclado, 
mouse e monitor, foi desenvolvida para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem da escrita ou 
apenas visando capitalizar. Investigou-se, em destaque, as respostas dadas por dois usuários sobre 
suas impressões após participarem de uma pesquisa de mestrado. Para tanto, a metodologia científica, 
de caráter interpretativista, que norteia este trabalho, foi elaborada com base nos pressupostos de 
Deslandes (1992), Chizzotti (2006), Minayo (1992), Strauss e Corbin (1990) e Lowenberg (1993).
As impressões para a análise foram coletadas de 02 alunos de Letras Português, por serem produtores 
de textos que já têm contato com a tecnologia digital aqui analisada. No que se refere aos estudos 
sobre tecnologia, escrita e leitura no suporte aqui investigado, o trabalho de base considerado vem 
dos estudos de Haas (1995), Auroux (1992), Pinto (2005), Grispun (2001), Antunes (2010) e Rüdiger 
(2001, 2013) além dos conceitos sobre multiletramentos, sustentados por Kress (1997), Rojo (2013),
Kleiman (2014) e pelo Grupo de Nova Londres (1996). A conclusão, pautada nas impressões dos 
informantes, demonstra a possibilidade de que a ferramenta digital verificada tenha sido pensada para 
capitalizar, quer dizer, se constatou que a tecnologia digital não disponibiliza recursos favoráveis à
produção escrita, pelo contrário, a análise indica que a ferramenta pode ter sido fabricada para
conquistar o consumidor por fatores como design ou pela falsa impressão de auxiliar a escrita. 

Palavras-Chave: Ferramenta digital; ensino-aprendizagem; auxiliar; capitalizar.

1. HIPÓTESE, OBJETIVO GERAL E JUSTIFICATIVAS.

Os processos de escrita contemporâneos colocam novos desafios aos letramentos, os quais já 
não se efetivam apenas nos meios tradicionais, mas também em ambientes novos, como digitar/ 
escrever no processador em vez de escrever no papel. Ao considerar esses novos desafios de 
letramento, este artigo nasce com a proposta de verificar a seguinte hipótese: o uso de recurso 
tecnológico digital, processador, “Word 2010”, com teclado, tela e mouse, interfere na qualidade da 
produção escrita e, isso pode estar associado ao fato de que ele é projetado para capitalizar em vez de 
viabilizar o ensino-aprendizagem?

Assim, o objetivo geral deste artigo consiste em averiguar se, segundo as impressões dos 
participantes, coletadas por meio de um roteiro de entrevistas, o uso da ferramenta digital, programa 
“Word 2010” com, teclado, tela e mouse, desfavorece a escrita do gênero artigo de opinião e se isso 
pode estar relacionado com o fato desta ferramenta ter sido produzida com a finalidade predominante 
de capitalizar.

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo e Cultura Digital, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2      Mestrando, Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR, professorwillian77@gmail.com. 
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Para verificar a hipótese e atingir o objetivo geral é imprescindível que se investigue a 
qualidade de um desses letramentos, no caso, a produção do artigo de opinião em meio digital, a qual 
se constitui como um multiletramento e prática discursiva habitual na atualidade. Um conceito 
importante nessa discussão é o de especialização funcional, Kress (1997). Esse conceito remete ao 
saber prever/antecipar quais recursos semióticos, quais letramentos são os mais adequados para se 
atingir os propósitos comunicativos que configuram determinada ação social, para reconhecer os 
padrões sociais que demandam habilidades e a fim de agir de forma flexível em diferentes contextos 
e adaptar-se a estes, The New London Group, Grupo de Nova Londres (1996, p. 21).

Conforme Kress (1997), multiletramentos ou múltiplos letramentos, remetem ao domínio da 
leitura e da escrita de novas linguagens, não apenas a linguagem verbal e manuscrita, mas linguagens 
múltiplas, visuais e semióticas, as quais circulam em ambientes tecnológicos distintos do impresso e 
do analógico. Tais ambientes exigem mudanças significativas nas maneiras de ler, produzir e de fazer 
circular textos nas sociedades pós-modernas. 

Segundo Kleiman (2014, p.75) e Rojo (2013, p.19-20), não seria suficiente apenas o 
letramento verbal escrito, mas sobretudo, faz-se necessário conceber a multiplicidade de modos de 
significar desses textos, que às vezes se valem de interações hipertextuais, multimidiáticas e
hipermidiáticas do texto eletrônico e que podem mesclar a escrita com imagens estáticas ou em 
movimento, som, fala e outros recursos digitais, entre esses, importa para este trabalho o computador 
com o programa “Word 2010”, a tela, o teclado e o mouse, pois esses itens podem se tornar 
empecilhos para escrever, tal como será demonstrado por meio da análise das impressões dos
informantes, itens 3 e 4 deste artigo.

Com a imprensa, a normatização gramatical se tornou indispensável para difundir informação 
padronizada e profissional em massa, inclusive as leis da física e da matemática teriam sido 
universalizadas e uniformizadas graças a escrita, Auroux (1992, p.56-62). Do mesmo modo, este
artigo considera que a ferramenta influencia na produção escrita dos dias atuais, e isso pode ser 
determinante para a qualidade da educação no tocante à escolha dos letramentos, se metodologias que 
priorizam somente, por exemplo, o digitar em vez do manuscrito forem adotadas em larga escala. 

É inegável que a contemporaneidade coloca novos desafios para os escritores e leitores, 
principalmente relacionados com novas linguagens, como a informática, a qual demanda que as 
instituições de ensino do presente tempo se adaptem à educação digital e estipulem novos letramentos 
ou uma nova forma de alfabetizar, Grispun (2001, p.95). Contudo, não se pode aderir 
precipitadamente, de modo irrefletido, a novas ferramentas criadas para escrever acreditando que 
elas, por si só, possam guiar um usuário a escrever melhor ou adequadamente.

É preciso considerar, entre outros, a possibilidade de as ferramentas digitais serem produzidas 
mais com o intuito de capitalizar ou explorar economicamente o saber, conforme Rüdiger (2001),
sem que haja critérios de qualidade para disponibilizar produtos que realmente pensem e atendam às 
necessidades dos usuários finais, aqueles que precisam escrever (e aprender a escrever) nas escolas, 
nos cursos superiores, na imprensa, etc. 

Atualmente, até mesmo pneus são testados por órgãos governamentais para que recebam uma 
etiqueta com o nível de eficiência em ruídos, tempo para frenagem e consumo de combustível. 
Todavia, artefatos digitais voltados para a escrita só são testados no tocante ao consumo de energia, 
não levando em conta atributos como fatores tangíveis e espaciais:  digitar em vez de grafar 
manuscritamente, visualizar o texto no papel em vez de visualizá-lo na tela, iluminação, tamanho da 
letra ou fonte (acessibilidade), posição vertical / frontal (processador de texto), posição horizontal 
(papel com caneta), diferenças entre a controlabilidade do papel e a do teclado, contato e ausência de 
contato físico com o papel, entre outros.

Não é possível avaliar todos esses fatores aqui, neste trabalho, mas alguns deles serão 
discutidos para verificar se as respostas dos usuários à entrevista coincidem com essas dificuldades.
Sobre essa problemática da adequação do meio digital aos processos de escrita, vale mais uma 
observação de Rüdiger (2013, p. 55-56), especificamente na análise do autor de que os aparatos
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digitais interativos se constituem como distração intelectual para quem os utiliza, o que, de acordo 
com o autor, pode estar relacionado com a produção desses equipamentos pensada para ganhos 
financeiros e não nas necessidades reais de quem os utiliza para escrever. Isso pode ser verdade ao se 
supor que a manipulação desses equipamentos demanda boa parte da atenção do usuário, por 
exemplo, ao exigir considerável esforço para localizar as teclas que se almeja clicar, para situar-se na 
interface do programa e habituar-se com ela, fazendo-o atentar-se para erros ortográficos acusados 
pelo corretor, entre outras funções que acabam distraindo o usuário da verdadeira preocupação que 
deveria ter: com a textualidade, ou seja, a coerência, a coesão, os argumentos, etc.

Outros empecilhos da máquina podem ser pensados em relação, por exemplo, ao esforço de
visão devido à muita ou pouca luminosidade da tela, ocasionando que o indivíduo acione por acaso 
um comando que apaga o que o usuário não desejava ou o direcione a digitar fora da linha que estava 
escrevendo sem se aperceber disso, entre outros fatores. Essas são algumas das dificuldades postas 
pelo equipamento digital, que possivelmente subtraem tempo e concentração do usuário, distraem sua 
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Vale pontuar que esta análise não pretende sustentar uma visão fáustica da tecnologia, como 
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ser pouco propícia para o ato de produzir um texto.

Por fim, a partir dos pressupostos de Pinto (2005, p. 82 e 126), quanto mais desenvolvidas 
forem as máquinas, mais esforço mental elas exigem do ser humano, tanto para produzi-las quanto 
para operá-las. O autor ainda acrescenta que toda máquina é imperfeita e limitada. Essas afirmações 
podem amparar este estudo no sentido de pensarmos e supormos que quanto mais complexo for um 
computador e seu programa para processar textos, maior dificuldade a pessoa que o utiliza poderá 
encontrar para escrever, visto que ela precisará ter um mínimo de conhecimento de como operar cada 
componente, formatar, ir e vir em busca de informações, que não estão simultaneamente diante de si, 
entre outras habilidades e, ainda assim, precisará fazer tudo isso sem perder o raciocínio para a 
textualidade, o que parece ser um desafio e tanto, como se notará pela análise das respostas dadas 
pelos informantes, no item 3 desta pesquisa.

2. METODOLOGIA

Os procedimentos adotados para realizar o presente artigo, o qual possui caráter 
interpretativista, foram baseados, sobretudo, nas propostas de Deslandes (1992), Chizzotti (2006), 
Minayo (1992), Strauss e Corbin (1990) e Lowenberg (1993), pesquisadores que descrevem desde a 
construção adequada de um projeto de pesquisa, o percurso científico de coleta, a descrição, a análise 
e a perspectiva interpretativista/ qualiquantitativa dos dados, até a necessidade de se considerar a 
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relação de interdependência entre os sujeitos e os objetos pesquisados. Entre essas medidas destacam-
se: leituras e formulação de resenhas de estudos sobre a relação entre a linguagem e a tecnologia, 
leituras e fichamentos sobre letramentos e novos letramentos, leituras e resenhas sobre a definição 
sociorretórica de gênero textual. Além dessas, outras estratégias complementares se mostraram 
essenciais tanto para a averiguação/ confirmação da hipótese inicial, como para atingir o objetivo 
geral por meio da análise dos dados de dois informantes, denominados neste estudo de informante 1 
e informante 11, os quais participaram da pesquisa.  

As estratégias complementares foram: para começar, esta análise empregou um conjunto de 
métodos interpretativos interligados, propostos por Deslandes (1992), a fim de captar o ponto de vista 
dos indivíduos participantes, tais como o uso de um roteiro de entrevista,  aplicado durante uma coleta 
de dados para uma pesquisa de mestrado3, pois desta pesquisa intitulada “Planejamento de escrita em 
meio digital e analógico” se origina este artigo, o qual aprofunda um aspecto da análise total 
desenvolvida na dissertação. A entrevista foi usada na busca de compreender melhor a realidade que 
envolveu e influenciou a geração dos dados de estudo. Esse procedimento foi necessário para 
constatar se, para os informantes, a ferramenta digital, dificultou e não auxiliou a escrita, o que 
fundamenta as considerações finais deste artigo de que a referida ferramenta pode ter sido 
desenvolvida para capitalizar. 
 Partindo dos conceitos de Deslandes (1992, p. 31-50), foram delimitados o problema e o 
objetivo geral deste estudo, além de estabelecer o marco teórico inicial que o sustenta.  Assim, o 
primeiro passo foi circunscrever o problema elaborando a seguinte hipótese:  o uso de recurso 
tecnológico digital interfere na qualidade da produção escrita e, isso se deve ao fato de que ele é 
projetado para capitalizar em vez de viabilizar o ensino-aprendizagem? 
 Com a hipótese definida, passou-se a necessidade de delimitar o foco do estudo, ou seja, o 
objetivo geral. Então, para investigar essa hipótese, foi proposto como objetivo geral desta pesquisa 
a necessidade de averiguar se, segundo as impressões dos participantes, o uso da ferramenta digital, 
processador de texto “Word 2010”, com teclado, tela e mouse, desfavorece ou não a escrita do gênero 
artigo de opinião. Para desenvolver tal objetivo, foram, primeiramente, organizadas resenhas de 
leitura de pesquisas que discutem a relação entre tecnologias, processos de escrita e letramentos 
digitais, conforme apresentado na introdução, sendo essas resenhas o primeiro objetivo específico 
deste estudo. 
 Finalizadas essas etapas da pesquisa é preciso agora explicar as ações realizadas a fim de 
desenvolver a coleta e análise de dados. Também essa tarefa está pautada nos pressupostos de 
Deslandes (1992) e Lowenberg (1993), pois a pesquisa interpretativa reúne estudos que utilizam a 
fenomenologia e o interacionismo simbólico como base a fim de investigar como ou a partir de que 
ideias essenciais o ser humano percebe ou interpreta o mundo a sua volta.  
 Na mesma linha de pensamento, Blumer (1969) e Charon (1989) partem da concepção de que 
o interacionismo simbólico se preocupa em compreender a conduta humana, ou seja, a maneira como 
a pessoa percebe os fatos e o que acontece a sua volta e, como ela age em relação a esses fatos e suas 
conclusões. Para isso ser considerado no desenvolvimento de uma pesquisa, Lowenberg (1993) 
observa a necessidade de a descrição teórica ser fundamentada em dados, como no caso deste estudo. 
Ainda, com relação a esse trabalho com os dados, Strauss e Corbin (1990) completam o pensamento 
de Lowenberg (1993) propondo que todos os procedimentos da teoria fundamentada nos dados visam 
identificar, desenvolver e relacionar conceitos. 
 Assim, primeiro identificou-se uma hipótese, já descrita na introdução do artigo e no terceiro 
parágrafo deste item, pautada em estudos sobre a relação entre a linguagem, a tecnologia e os 
multiletramentos, depois, em segundo lugar, desenvolveu-se um roteiro de entrevista para relacionar 

                                                           
3 O projeto de pesquisa da referida pesquisa de mestrado, e todos os procedimentos para a coleta de dados, foi aprovado 
no comitê de ética em pesquisa com seres humanos sob o Número do Parecer: 2.026.053 no dia 20/04/2017. 
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as respostas dos informantes, coletadas nessa entrevista, com a hipótese para então, em terceiro lugar,
se chegar às ponderações/ relações conceituais conclusivas deste trabalho.

2.1 OS INFORMANTES E O CONTEXTO DE GERAÇÃO DOS DADOS

Para poder avaliar se a ferramenta digital, já descrita, dificulta ou auxilia a escrita, procurou-
se estabelecer um contexto para a coleta de dados que evitasse o máximo possível de variáveis nas 
ações de produção. Uma variável que poderia interferir na produção dos dados era a questão da 
maturidade da capacidade de escrita dos informantes, para procurar evitar que ela fosse muito 
diferente entre eles e assim trabalhar com um grupo mais homogêneo possível, optou-se por 
graduandos do primeiro período do Curso de Letras. Dessa forma, foi usado um roteiro de entrevista
aplicado a dois alunos do primeiro semestre da graduação em Letras Português, no ano de 2017, de 
uma universidade pública do sul do Brasil, os quais produziram textos, artigos de opinião, na 
plataforma digital delimitada.

O número de informantes foi decidido tomando como base um trabalho próximo ao desta 
análise já realizado por Hass (1996), a qual investigou, por exemplo, a questão do planejamento de 
escrita com diferentes recursos tecnológicos durante as décadas de 1980 e 1990 e, para tanto, 
trabalhou em uma de suas análises com 10 informantes, essa pesquisa em particular verificava se os 
participantes conseguiam lembrar a localização espacial da informação, Haas (1996, p.43). Assim, o 
número de duas entrevistas pareceu ser suficiente para atingir o objetivo geral deste artigo, uma vez 
que este estudo é de caráter essencialmente interpretativo e o uso do roteiro constitui-se como a parte 
qualitativa do artigo no intuito de considerar um fator determinante para a conclusão deste estudo: a 
opinião da comunidade discursiva investigada, estudantes do primeiro ano de Letras, com base em
Chizzotti (2006).

Os informantes produziram o gênero textual artigo de opinião, entre outros, por tratar-se de 
um evento comunicativo cujo propósito é bastante conhecido na sociedade em geral, principalmente, 
por fazer parte de muitas provas de seleção de universidades e ser um gênero muito comum de 
utilização por acadêmicos, como o próprio informante 1 declara ao responder à questão cinco, ver
item 3 - Fragmento 05, sobre a análise das impressões. Esse fato já auxiliaria ao se propor um grupo 
mais homogêneo no que diz respeito à variável conhecimento social do gênero, o que levou à seleção 
de graduandos para participar da pesquisa. As respostas escolhidas para a análise deste artigo 
científico foram coletadas dos informantes 1 e 11, também referidos como i1/ i11, pois, em 
atendimento às exigências do comitê de ética, jamais se divulgará as identidades dos participantes do 
estudo.

3. DA ANÁLISE DAS IMPRESSÕES DOS INFORMANTES

A seguir, serão descritos os resultados gerais da análise das entrevistas que os informantes
responderam após terem participado da pesquisa de mestrado. Como já explicado no item 2.1, sobre 
o contexto de geração dos dados, a entrevista foi utilizada como ferramenta para atender à necessidade
qualitativa/interpretativa da pesquisa, ou seja, para coletar dados sobre as impressões dos informantes,
os quais fazem parte da mesma comunidade discursiva, e, uma vez que as impressões dos membros
dessa comunidade são parte indispensável do contexto de geração dos dados, elas certamente
corroboraram para sustentar ou não o que foi analisado, bem como os resultados observados.

Para exemplificar esses resultados e torná-los mais esclarecedores, eles estão acompanhados 
de recortes/ fragmentos de algumas respostas dadas pelos informantes. Observe-se, por exemplo, a 
resposta dada pelo informante 11 à segunda pergunta da entrevista, que visava descobrir sobre os 
hábitos de escrita dos informantes no que diz respeito ao uso do aparato digital:
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FRAGMENTO 01 – RESPOSTA DO INFORMANTE 11 PARA A QUESTÃO DOIS 
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017)

Nota-se na resposta do informante 11 que ele considera a ação de planejar o texto mais difícil 
na ferramenta digital, pois, segundo ele, há limitações principalmente de caráter espacial e visual 
nesse suporte para proceder com a planificação. Desse modo, e, para corroborar a análise da resposta 
2(dois) dada por 11, considere-se outra resposta dada por esse informante para a questão 3, cujo 
objetivo era verificar se os informantes encontraram mais empecilhos para planificar na ferramenta 
analógica ou na digital.

FRAGMENTO 02 – RESPOSTA DO INFORMANTE11 PARA A QUESTÃO TRÊS
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017)

É possível depreender dessa resposta que, apesar do informante 11 (i11) afirmar ser difícil 
reorganizar ideias e alterar palavras no suporte analógico, ele atribui tal dificuldade ao fato de que 
escrever à mão seria mais cansativo e demorado, mas em nenhum momento relaciona essas 
dificuldades com a impossibilidade de realizar o planejamento no suporte papel/ caneta. Por outro 
lado, ao responder sobre o terceiro dia de participação na pesquisa, quando escreveu no suporte 
digital, deixa claro que o planejamento textual no processador é prejudicado por esta ferramenta.
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nesse suporte para proceder com a planificação. Desse modo, e, para corroborar a análise da resposta 
2(dois) dada por 11, considere-se outra resposta dada por esse informante para a questão 3, cujo 
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FRAGMENTO 02 – RESPOSTA DO INFORMANTE11 PARA A QUESTÃO TRÊS
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017)

É possível depreender dessa resposta que, apesar do informante 11 (i11) afirmar ser difícil 
reorganizar ideias e alterar palavras no suporte analógico, ele atribui tal dificuldade ao fato de que 
escrever à mão seria mais cansativo e demorado, mas em nenhum momento relaciona essas 
dificuldades com a impossibilidade de realizar o planejamento no suporte papel/ caneta. Por outro 
lado, ao responder sobre o terceiro dia de participação na pesquisa, quando escreveu no suporte 
digital, deixa claro que o planejamento textual no processador é prejudicado por esta ferramenta.

FRAGMENTO 01 – RESPOSTA DO INFORMANTE 11 PARA A QUESTÃO DOIS 
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017)

Nota-se na resposta do informante 11 que ele considera a ação de planejar o texto mais difícil 
na ferramenta digital, pois, segundo ele, há limitações principalmente de caráter espacial e visual 
nesse suporte para proceder com a planificação. Desse modo, e, para corroborar a análise da resposta 
2(dois) dada por 11, considere-se outra resposta dada por esse informante para a questão 3, cujo 
objetivo era verificar se os informantes encontraram mais empecilhos para planificar na ferramenta 
analógica ou na digital.

FRAGMENTO 02 – RESPOSTA DO INFORMANTE11 PARA A QUESTÃO TRÊS
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017)

É possível depreender dessa resposta que, apesar do informante 11 (i11) afirmar ser difícil 
reorganizar ideias e alterar palavras no suporte analógico, ele atribui tal dificuldade ao fato de que 
escrever à mão seria mais cansativo e demorado, mas em nenhum momento relaciona essas 
dificuldades com a impossibilidade de realizar o planejamento no suporte papel/ caneta. Por outro 
lado, ao responder sobre o terceiro dia de participação na pesquisa, quando escreveu no suporte 
digital, deixa claro que o planejamento textual no processador é prejudicado por esta ferramenta.

Vale ressaltar que esse prejuízo mencionado por i11 envolve uma ferramenta tecnológica, ou 
processador de textos, inventada com o objetivo de auxiliar a escrever, ou seja, ela deveria aperfeiçoar 
o processo de escrita uma vez que para isso foi idealizada.    

A seguir, note-se como as respostas que o informante 1 (i1) deu para essas perguntas seguem 
a mesma linha, ou seja, demonstram como a ferramenta digital dificulta a escrita, a título de 
comparação e relação entre as respostas de i11 e i1: 

  
     FRAGMENTO 03  - RESPOSTA DO INFORMANTE 1 PARA A QUESTÃO DOIS 
     FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017) 

 
FRAGMENTO 04  - RESPOSTA DO INFORMANTE 1 PARA A QUESTÃO TRÊS 
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017) 
 

Ao investigar as respostas dadas pelo informante 1, verifica-se que este relata impressões 
muito semelhantes as descritas pelo informante 11, ou seja, é possível notar que, para ambos, planejar 
na ferramenta digital é considerado mais difícil, pois, segundo o participante 1, foi complicado  tanto 
organizar os pensamentos no processador quanto revisitar o texto guia devido a restrições impostas 
pela própria ferramenta, tais como a disposição unicamente linear do documento que obriga o escritor 
a ter de, literalmente, ir e vir usando a barra de rolagem para visualizar o comando da questão no 
início do documento e, depois, continuar produzindo o artigo de opinião  em outra página, 
posicionada mais abaixo. 

Como relata i1 no fragmento 04, as dificuldades para ele manter o foco e elaborar um rascunho 
anterior ao texto final, podem estar associadas aos fatores já levantados como hipótese neste artigo 
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como, a possibilidade da ferramenta digital ter sido produzida com o intuito de capitalizar ou explorar 
economicamente o saber, conforme Rüdiger (2001), pois se é difícil manter o foco pode-se inferir 
que as dificuldades impostas pela interface da ferramenta, tais como, ter de rolar a barra para cima 
para voltar ao texto guia, conforme descreve i1, e depois rolar novamente a barra para baixo a fim 
de retornar à escrita, distraem, com base em Rüdiger (2013, p. 55-56), o produtor do texto de se ater 
nas questões textuais como o raciocínio na argumentação, no caso do gênero em análise: artigo de
opinião, e essas questões são cruciais para a qualidade da escrita. Ademais, se é difícil fazer um 
rascunho antes do texto final, como expõe i1, isso pode indicar que a máquina não disponibiliza os
recursos necessários para a planificação prévia do texto, ou seja, os recursos disponíveis podem forçar 
o usuário a escrever diretamente a versão final do texto, sem ao menos fazer um rascunho, ou então,
há o risco da ferramenta digital transmitir para esse usuário a falsa impressão de que na máquina é
mais fácil escrever, uma vez que ele pode pular as etapas de preparação do texto e ir direto para a
versão final.

Por fim, verifica-se que a resposta de i11, Fragmento 2, sobre a escrita ser mais cansativa e 
demorada no papel com caneta, em relação ao suporte digital, pode remeter à análise da resposta de 
i1, sobre a falsa impressão de ser mais fácil de escrever no computador, pois, se um usuário/ 
consumidor imagina que é mais fácil (mais rápido e menos cansativo) digitar um texto do que escrevê-
lo manuscritamente, é compreensível que ele prefira adquirir um produto que “facilita” sua vida, 
contudo, verificou-se pelas impressões dos próprios informantes que essa facilitação é parcial já que
não fornece os recursos necessários para o usuário manter a concentração e preparar, por exemplo, o 
rascunho da escrita na ferramenta digital.

Vale destacar ainda que este artigo não atribui a dificuldade em escrever na ferramenta digital 
à possibilidade dos informantes desconhecerem ou não estarem habituados com a escrita do gênero 
artigo de opinião, isso fica comprovado com a resposta do próprio informante 1, conforme o
Fragmento 05 a seguir.

FRAGMENTO 05 - RESPOSTA DO INFORMANTE 1 PARA A QUESTÃO CINCO.
FONTE: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA MESTRADO (2017)

Assim, como previsto na metodologia, item 2.1, confirmou-se que o gênero textual artigo de 
opinião, entre outros, trata-se de um evento comunicativo cujo propósito é bastante conhecido na 
sociedade em geral e é um gênero muito comum de utilização por acadêmicos, como o próprio 
informante 1 atesta ao responder à questão cinco, Fragmento 05, na qual responde escrever e ler o 
referido gênero com frequência. Isso fundamenta a reflexão de que i1 está habituado com a escrita do 
artigo de opinião. Logo, a dificuldade em escrever no computador analisado, não pode ser atribuída 
à falta de conhecimento do gênero textual, por outro lado, pode estar associada aos empecilhos ou 
limitações impostas pelo próprio equipamento, visto que esse, provavelmente, é fabricado para 
capitalizar sem a necessária preocupação com sua qualidade enquanto processador de textos.
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Assim, como previsto na metodologia, item 2.1, confirmou-se que o gênero textual artigo de 
opinião, entre outros, trata-se de um evento comunicativo cujo propósito é bastante conhecido na 
sociedade em geral e é um gênero muito comum de utilização por acadêmicos, como o próprio 
informante 1 atesta ao responder à questão cinco, Fragmento 05, na qual responde escrever e ler o 
referido gênero com frequência. Isso fundamenta a reflexão de que i1 está habituado com a escrita do 
artigo de opinião. Logo, a dificuldade em escrever no computador analisado, não pode ser atribuída 
à falta de conhecimento do gênero textual, por outro lado, pode estar associada aos empecilhos ou 
limitações impostas pelo próprio equipamento, visto que esse, provavelmente, é fabricado para 
capitalizar sem a necessária preocupação com sua qualidade enquanto processador de textos.

4. CONCLUSÃO

Por conseguinte, a partir das impressões dos informantes 1 e 11, as quais foram coletadas por 
intermédio da entrevista, pós participação no estudo de mestrado, este artigo observa a possibilidade 
de que a escrita do gênero artigo de opinião, seja comprometida na ferramenta digital em foco e, isso 
pode estar relacionado com o fato de que a ferramenta analisada pode estar sendo produzida somente 
com o intuito de comercializar o produto, quer dizer, vendê-lo para lucrar, e não pensando nas 
necessidades de quem precisa escrever ou aprender a escrever no computador. Nessa linha de 
pensamento, as dificuldades impostas pela ferramenta digital e descritas pelos dois usuários nas 
respostas dadas à entrevista apontam para a conclusão de que a ferramenta digital, computador, com 
o programa “Word 2010”, composto por teclado, tela e mouse, possivelmente, não seja um recurso
adequadamente projetado para auxiliar o ensino-aprendizagem ou a efetiva produção escrita com
qualidade, mas sim, uma ferramenta feita para desempenhar funções elementares de escrita, sem
considerar o ponto de vista dos que o usam. Quer dizer, seria oportuno se a produção da referida
ferramenta digital levasse em conta a satisfação de quem escreve, e precisa que a ferramenta não se
torne um embaraço para se escrever o texto, a fim de que não seja comprometida a textualidade como
um todo, de acordo com as características sociorretóricas do gênero, Swales (1990).

Portanto, sem desconsiderar a necessidade de um letramento diferente do tradicional para se 
escrever no computador, Kress (1997), é preciso, primeiro, que a própria máquina analisada seja 
desenvolvida levando em conta quem a utiliza para escrever, ou seja, nota-se que não há critérios ou 
órgãos que avaliem ou fiscalizem aparelhos/ programas como o objeto digital verificado neste estudo 
com a finalidade de saber se tais ferramentas atendem às necessidades de ensino-aprendizagem. 
Então, como resultado, a indústria que produz o equipamento verificado pode estar capitalizando ao 
vender milhares de computadores para instituições de ensino, que por sua vez, compram as mesmas 
máquinas usadas para entretenimento, na expectativa de, com elas, ensinar a escrever. Contudo, ao 
adquirem essa ferramenta, possivelmente, apenas pelo design dela, pela velocidade de processamento 
ou capacidade de armazenar dados, não consideram se realmente a máquina ajuda ou não a escrever 
bem.

A título de comparação, é como se alguém adquirisse um carro de passeio comum para 
transportar cargas pesadas ou para disputar uma corrida em um campeonato automobilístico, pois,
assim como há tipos de veículos para cada necessidade, também seria válido existir ferramentas 
digitais constituídas com tipos de processadores/ programas específicos para cada necessidade, como 
a necessidade de escrever. Com base nas respostas dos informantes, depreende-se ainda que seria 
válido se a ferramenta digital analisada possuísse um primeiro programa só para planejar a escrita, 
um segundo específico para rascunho/ escrita em si e, um terceiro programa para revisar e fazer a 
versão final, já que essas três etapas são indispensáveis para a qualidade de um texto, de acordo com 
os pressupostos de Antunes (2010). Além disso, a ferramenta digital, usada pelos informantes neste 
estudo, poderia conter uma interface mais simplificada para escrever, o que provavelmente
contribuiria para uma experiência de escrita mais satisfatória e faria com que a ferramenta verificada
fosse condizente com o propósito para o qual existe: realmente auxiliar o processo de escrita e não 
somente para capitalizar, pois este aparenta ser o real propósito da ferramenta digital conforme o
constatado neste artigo. Existe também a possibilidade de que a ferramenta digital, aqui analisada,
proporcione “status” ao usuário, por este possuir/adquirir a ferramenta tecnológica mais atual/
“avançada” para escrever, ou que ela induza, ainda que sem intenção, o consumidor/ usuário ao falso 
pensamento de que a sua escrita é facilitada pelo equipamento, como é possível deduzir a partir deste 
estudo.
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ERA DE CONVERGÊNCIAS: REFLEXÕES SOBRE O CONTEÚDO DO 
JORNAL NACIONAL NA TELEVISÃO E NA INTERNET 1

Beatriz Pozzobon Araujo2

RESUMO

Este trabalho faz uma análise comparativa entre o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, 
veiculado na TV convencional e o Jornal Nacional veiculado na web. A escolha do JN da Rede 
Globo deve-se ao fato de o telejornal ser o mais antigo da TV convencional e, ainda, segundo o 
IBOPE, o mais assistido do país. O objetivo do trabalho é verificar se o JN mantém as mesmas 
características e os mesmos elementos estruturais que apresenta na TV convencional, quando 
transposto para a web. Foram utilizados os conceitos de Fachin (2006), como embasamento teórico 
para a análise comparativa, realizada em agosto de 2017. Como resultado, verificou-se em que 
medida o JN convencional muda quando transposto para a web. O trabalho traz ainda uma análise 
da possível adequação do telejornal ao ciberespaço, a partir das seis características do 
webjornalismo (hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, personalização, memória e 
atualização contínua).  As considerações finais fazem uma exposição crítica dos resultados obtidos 
na análise comparativa. 

Palavras-chave: Web; TV convencional; Telejornal; Jornal Nacional.

1. INTRODUÇÃO

A televisão é, ainda hoje, o mais influente veículo de comunicação do Brasil, apesar da 
internet estar em crescimento ano após ano no país. A televisão é um meio de comunicação de 
massa e, por conta disso, visa atingir o maior número de pessoas possível. A uniformização da 
linguagem e dos conteúdos televisivos foram as formas encontradas para angariar altos índices de 
uma audiência formada por classes sociais e econômicas distintas. Para que as notícias sejam 
compreendidas no instante em que são exibidas, visto que a televisão é uma mídia de fluxo e não 
permite a retomada de conteúdos, os telejornais utilizam uma linguagem simples e a mais clara
possível. 

A importância do veículo no país reside no fato de que a atualização das questões locais, 
nacionais e mundiais é, prioritariamente, proporcionada pela televisão. As notícias sempre prontas e 
acessíveis, o que muitas vezes torna o conteúdo pobre, é a barreira para o não pensamento dos 
telespectadores e para a homogeneização de consciências. Para muitos, o mundo é o que a televisão 
mostra, por meio de imagens, que funcionam como “janelas da realidade”, além da utilização de 
jogos de sentidos que conferem efeitos de realidade aos telejornais. 

Tendo isso em mente, fica claro o poder que a mídia televisiva tem na sociedade brasileira. 
A integração nacional, que a TV proporciona, pode permitir a mobilização da sociedade, mas, 
muitas vezes, é sinônimo de manipulação do público. No entanto, a supremacia do veículo está 
menor, dia após dia, desde o fim do século XX. Em nível mundial, mas também no Brasil, muitas 
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medida o JN convencional muda quando transposto para a web. O trabalho traz ainda uma análise 
da possível adequação do telejornal ao ciberespaço, a partir das seis características do 
webjornalismo (hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, personalização, memória e 
atualização contínua).  As considerações finais fazem uma exposição crítica dos resultados obtidos 
na análise comparativa. 
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1. INTRODUÇÃO

A televisão é, ainda hoje, o mais influente veículo de comunicação do Brasil, apesar da 
internet estar em crescimento ano após ano no país. A televisão é um meio de comunicação de 
massa e, por conta disso, visa atingir o maior número de pessoas possível. A uniformização da 
linguagem e dos conteúdos televisivos foram as formas encontradas para angariar altos índices de 
uma audiência formada por classes sociais e econômicas distintas. Para que as notícias sejam 
compreendidas no instante em que são exibidas, visto que a televisão é uma mídia de fluxo e não 
permite a retomada de conteúdos, os telejornais utilizam uma linguagem simples e a mais clara
possível. 

A importância do veículo no país reside no fato de que a atualização das questões locais, 
nacionais e mundiais é, prioritariamente, proporcionada pela televisão. As notícias sempre prontas e 
acessíveis, o que muitas vezes torna o conteúdo pobre, é a barreira para o não pensamento dos 
telespectadores e para a homogeneização de consciências. Para muitos, o mundo é o que a televisão 
mostra, por meio de imagens, que funcionam como “janelas da realidade”, além da utilização de 
jogos de sentidos que conferem efeitos de realidade aos telejornais. 

Tendo isso em mente, fica claro o poder que a mídia televisiva tem na sociedade brasileira. 
A integração nacional, que a TV proporciona, pode permitir a mobilização da sociedade, mas, 
muitas vezes, é sinônimo de manipulação do público. No entanto, a supremacia do veículo está 
menor, dia após dia, desde o fim do século XX. Em nível mundial, mas também no Brasil, muitas 
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pessoas não têm mais a televisão como o único veículo de informação, além do que, outras, 
especialmente as mais jovens, migraram da TV para a internet, mídia segmentada e mais interativa. 
A considerável queda de público e de espaço da televisão muda o modo de recepção de notícias e de 
formação de consciências, sendo, dessa forma, fundamental o estudo científico deste movimento 
migratório.

Com a migração do telespectador para a internet, a televisão começou a exibir seu conteúdo 
também no ciberespaço. De acordo com Lévy (1999), ciberespaço é o “espaço de conexão aberto 
pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. Dessa forma, o 
autor defende a ideia do ciberespaço como o principal canal de comunicação e suporte da memória 
da humanidade. Com o aumento da largura da banda e capacidade dos processadores, os vídeos 
puderam ser transpostos para o ambiente virtual. O deslocamento de um conteúdo de mídia 
específico para um que flui em diversos canais é chamado de convergência de mídias (JENKINS, 
2009). Com a convergência de mídias, programas de televisão podem ser vistos no computador, 
compras podem ser feitas na internet, fotos e vídeos podem ser captados e enviados por celulares, 
filmes podem ser baixados da internet em todas as partes do mundo e em todos os tipos de aparelho.

A inserção de vídeos telejornalísticos na internet cria um novo conceito de transmissão de 
conteúdo, que une elementos televisivos com a linguagem hipermidiática da rede, dando origem ao 
que se convencionou chamar de telejornalismo online ou webtelejornalismo. Essa transposição só 
foi possível com o surgimento da World Wide Web (www), criada pelo engenheiro Tim Berners-
Lee, em 1991. A web é a parte multimodal da internet e capaz de agregar em uma mesma 
plataforma fotos, vídeos, áudio e texto.

Apesar das particularidades conferidas ao conteúdo videográfico na web, o fato é que essa 
ainda não é utilizada em sua plena capacidade, limitando-se, muitas vezes, a um receptáculo do 
conteúdo televisivo. Dessa forma, este trabalho se propõe a estudar a transposição de conteúdo do 
Jornal Nacional da TV convencional para a internet. O objetivo é analisar em que os elementos 
estruturais das duas mídias coincidem e no que são diferentes, de modo a identificar em que medida 
o Jornal Nacional se adequou ao ambiente virtual. Para isso, foi feita uma análise comparativa entre
as duas mídias, com base nos conceitos de Fachin (2006).

O Jornal Nacional, objeto de estudo deste trabalho, foi o primeiro telejornal do país a ser 
transmitido em rede nacional. Estreou no dia 1° de setembro de 1969, há 48 anos, com apresentação 
de Hilton Gomes e Cid Moreira. Em 2001, 32 anos após a estreia, o JN passou a exibir seus 
conteúdos também na internet, atrelado ao Portal da Globo.com3. No site do JN, o telespectador e 
internauta podem rever as matérias e assistir somente as que lhe interessam. Há ainda disponível a 
interação por meio de redes sociais, como o Facebook e o Twitter. O site disponibiliza links que 
levam o internauta à história do telejornal, matérias especiais, princípios editoriais, redação e 
contato com a equipe do Jornal Nacional, por meio do “Fale Conosco”.

2. REFLEXÕES SOBRE TELEVISÃO E INTERNET

A televisão é o meio de comunicação que os brasileiros priorizam para se informar, é o que
revelou pesquisa IBOPE4, divulgada em janeiro de 2017. De acordo com a pesquisa, 63% dos 
entrevistados utilizam a televisão, prioritariamente, para se informar sobre o que acontece no Brasil; 
enquanto 26% preferem a internet (7% rádio; 3% jornal; 0% revista). Além disso, 77% dos 
entrevistados assistem TV todos os dias, e metade deles acessa a internet diariamente. A pesquisa 
também revelou que os brasileiros confiam mais nas notícias publicadas na televisão do que as que 

3 Disponível no endereço http://www.globo.com/.

4 Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada em 2016, com 15.050 brasileiros acima de 16 anos, de todas as classes 
econômicas (ABCDE), de ambos os sexos, residentes nas 27 unidades da Federação (interior e capital).
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pessoas não têm mais a televisão como o único veículo de informação, além do que, outras, 
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formação de consciências, sendo, dessa forma, fundamental o estudo científico deste movimento 
migratório.

Com a migração do telespectador para a internet, a televisão começou a exibir seu conteúdo 
também no ciberespaço. De acordo com Lévy (1999), ciberespaço é o “espaço de conexão aberto 
pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. Dessa forma, o 
autor defende a ideia do ciberespaço como o principal canal de comunicação e suporte da memória 
da humanidade. Com o aumento da largura da banda e capacidade dos processadores, os vídeos 
puderam ser transpostos para o ambiente virtual. O deslocamento de um conteúdo de mídia 
específico para um que flui em diversos canais é chamado de convergência de mídias (JENKINS, 
2009). Com a convergência de mídias, programas de televisão podem ser vistos no computador, 
compras podem ser feitas na internet, fotos e vídeos podem ser captados e enviados por celulares, 
filmes podem ser baixados da internet em todas as partes do mundo e em todos os tipos de aparelho.

A inserção de vídeos telejornalísticos na internet cria um novo conceito de transmissão de 
conteúdo, que une elementos televisivos com a linguagem hipermidiática da rede, dando origem ao 
que se convencionou chamar de telejornalismo online ou webtelejornalismo. Essa transposição só 
foi possível com o surgimento da World Wide Web (www), criada pelo engenheiro Tim Berners-
Lee, em 1991. A web é a parte multimodal da internet e capaz de agregar em uma mesma 
plataforma fotos, vídeos, áudio e texto.

Apesar das particularidades conferidas ao conteúdo videográfico na web, o fato é que essa 
ainda não é utilizada em sua plena capacidade, limitando-se, muitas vezes, a um receptáculo do 
conteúdo televisivo. Dessa forma, este trabalho se propõe a estudar a transposição de conteúdo do 
Jornal Nacional da TV convencional para a internet. O objetivo é analisar em que os elementos 
estruturais das duas mídias coincidem e no que são diferentes, de modo a identificar em que medida 
o Jornal Nacional se adequou ao ambiente virtual. Para isso, foi feita uma análise comparativa entre
as duas mídias, com base nos conceitos de Fachin (2006).

O Jornal Nacional, objeto de estudo deste trabalho, foi o primeiro telejornal do país a ser 
transmitido em rede nacional. Estreou no dia 1° de setembro de 1969, há 48 anos, com apresentação 
de Hilton Gomes e Cid Moreira. Em 2001, 32 anos após a estreia, o JN passou a exibir seus 
conteúdos também na internet, atrelado ao Portal da Globo.com3. No site do JN, o telespectador e 
internauta podem rever as matérias e assistir somente as que lhe interessam. Há ainda disponível a 
interação por meio de redes sociais, como o Facebook e o Twitter. O site disponibiliza links que 
levam o internauta à história do telejornal, matérias especiais, princípios editoriais, redação e 
contato com a equipe do Jornal Nacional, por meio do “Fale Conosco”.

2. REFLEXÕES SOBRE TELEVISÃO E INTERNET

A televisão é o meio de comunicação que os brasileiros priorizam para se informar, é o que
revelou pesquisa IBOPE4, divulgada em janeiro de 2017. De acordo com a pesquisa, 63% dos 
entrevistados utilizam a televisão, prioritariamente, para se informar sobre o que acontece no Brasil; 
enquanto 26% preferem a internet (7% rádio; 3% jornal; 0% revista). Além disso, 77% dos 
entrevistados assistem TV todos os dias, e metade deles acessa a internet diariamente. A pesquisa 
também revelou que os brasileiros confiam mais nas notícias publicadas na televisão do que as que 
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4 Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada em 2016, com 15.050 brasileiros acima de 16 anos, de todas as classes 
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circulam na internet. Enquanto 28% confiam sempre no que sai na TV e 26% confiam às vezes; 
apenas 6% confiam sempre no que circula na internet e 14% confiam às vezes. Por outro lado, 38% 
confiam poucas vezes e 8% nunca confiam no que é divulgado na televisão; e 62% confiam poucas 
vezes e 16% nunca confiam nas notícias publicadas na internet.

Apesar do protagonismo da televisão, o uso da internet no Brasil cresce ano após ano. Em 
2014, pela primeira vez, a internet chegou a mais de 50% das casas no país5, o que revela seu 
crescimento. Os dados referentes a 2014 mostram que 36,8 milhões de casas estavam conectadas, o 
que representa 54,9% do total. Em 2013, esse índice era de 48%. O IBGE indicou ainda que a 
quantidade de internautas chegou a 54,4% das pessoas com mais de 10 anos em 2014. São 95,4 
milhões de brasileiros com acesso à internet.

Contudo, apesar da popularização da internet no Brasil e no mundo, o que a história revela é 
que nenhuma mídia morreu em função de outra, mas sim tiveram de se adaptar. Essas mudanças no 
campo da mídia são necessárias conforme as exigências de consumo e de informação.  Jenkins 
(2009) lembra que as palavras impressas não eliminaram as faladas, nem o cinema o teatro. A 
televisão também não eliminou o rádio. Com isso, o autor quer demonstrar que a introdução de 
novas tecnologias não substitui os velhos meios de comunicação, apenas os transforma. 

A difusão da televisão é um bom exemplo de introdução de uma nova tecnologia que fez 
com que as antigas se adaptassem. O rádio, o cinema e o jornal não desapareceram com o 
surgimento e rápido desenvolvimento da televisão, mas tiverem que se reestruturar e se readequar. 
Castells (1999) pontua que o rádio perdeu sua centralidade, mas ganhou em penetrabilidade e 
flexibilidade, ao adaptar o veículo ao cotidiano das pessoas. Alguns filmes foram adaptados para 
atender às audiências televisivas. Os materiais impressos, como os jornais e revistas, 
especializaram-se no aprofundamento das notícias, o que na televisão não acontece, na grande 
maioria dos casos. 

A convivência entre velhas e novas mídias também é discutida por Orozco Gómez (2006). 
Segundo o autor, a chegada de um novo meio ou tecnologia não supõe, necessariamente, a 
suplantação do anterior. Um dos motivos porque isso acontece é por conta das características que 
distinguem um meio do outro. “As velhas tecnologias sempre conservam um grau de distinção 
insubstituível” (OROZCO GÓMES, 2006, p. 85). Mais a frente, o autor pontua algumas dessas 
distinções. As “virtudes” que a televisão possui como meio são a instantaneidade, verossimilhança e 
alta fidelidade, que conferem veracidade à evidência visual; enquanto a internet baseia-se na 
interatividade, que parece diluir as fronteiras entre produtores e consumidores do conhecimento 
(OROZCO GÓMES, 2006, p. 91).

Cannito (2010) busca caracterizar ambas as mídias (televisão e internet), de modo a 
defender que cada uma tem as suas características e potenciais específicos e que devem, dessa 
forma, basear-se nisso para a produção e distribuição de seus conteúdos. Um dos primeiros tópicos 
abordados pelo autor define televisão e internet como mídia de fluxo e de arquivo. Segundo ele, 
uma mídia se caracteriza como majoritariamente de fluxo se ela se notabiliza pela reprodução 
incessante de conteúdo, sem interferência do espectador, em um fluxo direcional e regular. É o caso 
da televisão e do rádio. Já a internet, em oposição à televisão e ao rádio, é o melhor exemplo de 
mídia de arquivo, por armazenar em determinado provedor todo o conteúdo, que aparece assim que 
demandado pelo usuário. 

Cannito afirma ainda que a internet pode ser usada para exibir fluxos, mas que dessa forma 
não estaria fazendo o seu melhor. Ele diz também que o fluxo, quando acontece na rede mundial de 
computadores, depende do pedido do usuário. É por isso que quem interage com a internet é 
chamado de usuário, e com a televisão, de espectador. Justamente porque na TV ocorre justamente 
o contrário. Enquanto uma tela padrão de internet não avança sem o clique do usuário, na televisão
o fluxo continua independente do espectador.

5 Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo IBGE em abril de 2016.
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5 Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo IBGE em abril de 2016.

Como se vê, a internet e a televisão são mídias distintas. O ciberespaço proporciona 
particularidades no processo comunicacional, não encontradas nas mídias tradicionais, como a 
televisão. A internet oferece ao usuário a ampliação dos espaços de discussão e veiculação de 
conteúdo colaborativo, além da grande capacidade de armazenagem de material, o que caracteriza a 
mídia como de arquivo, segundo Cannito, que considera a internet um verdadeiro banco de dados. 
A internet oferece informações disponíveis (online), enquanto informações disponibilizadas são 
encontradas nos meios de comunicação de massa. A rede mundial de computadores proporciona 
ainda a comunicação facilitada entre os usuários e maior interatividade entre eles. 

Até a forma de apropriação do conteúdo muda da televisão para a internet. Tanto o 
computador, como o smartphone, mídias que suportam a internet, são individuais, por natureza, ao 
contrário da televisão que é vista como uma mídia familiar. O telespectador “recebe” a informação; 
o internauta a “busca”, e tem a um clique do mouse uma infinidade de informações disponíveis, que
podem ser vistas e revistas da forma e no tempo que preferir e dispor. Já as mensagens televisivas
são transmitidas de forma contínua, o que pode abrir espaço para dúvidas e questionamentos que
não há tempo para responder. Dessa forma, a apropriação do conteúdo por esses dois tipos de
consumidores da informação será diferente.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa tem o objetivo de verificar se o Jornal Nacional mantém as mesmas 
características e os mesmos elementos estruturais que apresenta na TV convencional quando 
transposto para a web, de forma a identificar em que medida o telejornal está adequado ao 
ciberespaço. Desta maneira, a análise comparativa é o método científico utilizado neste trabalho. 
“Consiste em identificar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e diferenças [...] a 
fim de detectar o que é comum a ambos” (FACHIN, 2006, p. 40). 

Antes do método comparativo, foi necessário analisar descritivamente as duas mídias, de 
forma separada, para verificar as diferenças e semelhanças do conteúdo do JN na TV convencional 
e na web. A análise descritiva do JN foi realizada no dia 17/08/2017. As duas mídias foram 
verificadas de forma simultânea, para apurar como é realizada a atualização do site, enquanto o 
programa ainda está no ar. A página foi monitorada também antes e depois da exibição do 
programa. 

Depois de realizadas as análises descritivas, tornou-se possível a utilização do método 
comparativo como instrumento de pesquisa. A análise comparativa verificou em que medida o JN 
convencional muda quando transposto para a web, a partir dos elementos que coincidem ou 
diferenciam em cada mídia. Ao analisar comparativamente as duas mídias também foi verificado 
como o JN está adaptado à nova plataforma que se insere, por meio de características da internet, 
estabelecidas por Mielniczuk (2004), a saber: hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, 
personalização, memória e atualização contínua.

4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O JN NA TELEVISÃO E NA INTERNET

Mais de quatro décadas após o Jornal Nacional entrar no ar na TV convencional, o JN 
passou a ter seu conteúdo publicado também na internet, no megaportal Globo.com, criado com o 
objetivo de transpor os conteúdos da programação da Rede Globo para a web. A medida é uma 
forma de adaptação a uma nova era da comunicação, na qual se destacam consumidores de 
conteúdos disponíveis (online) diferentes dos consumidores das mídias tradicionais, nas quais o 
conteúdo é disponibilizado obedecendo a horários e critérios específicos. O fato é que apesar das 
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circulam na internet. Enquanto 28% confiam sempre no que sai na TV e 26% confiam às vezes; 
apenas 6% confiam sempre no que circula na internet e 14% confiam às vezes. Por outro lado, 38% 
confiam poucas vezes e 8% nunca confiam no que é divulgado na televisão; e 62% confiam poucas 
vezes e 16% nunca confiam nas notícias publicadas na internet.

Apesar do protagonismo da televisão, o uso da internet no Brasil cresce ano após ano. Em 
2014, pela primeira vez, a internet chegou a mais de 50% das casas no país5, o que revela seu 
crescimento. Os dados referentes a 2014 mostram que 36,8 milhões de casas estavam conectadas, o 
que representa 54,9% do total. Em 2013, esse índice era de 48%. O IBGE indicou ainda que a 
quantidade de internautas chegou a 54,4% das pessoas com mais de 10 anos em 2014. São 95,4 
milhões de brasileiros com acesso à internet.

Contudo, apesar da popularização da internet no Brasil e no mundo, o que a história revela é 
que nenhuma mídia morreu em função de outra, mas sim tiveram de se adaptar. Essas mudanças no 
campo da mídia são necessárias conforme as exigências de consumo e de informação.  Jenkins 
(2009) lembra que as palavras impressas não eliminaram as faladas, nem o cinema o teatro. A 
televisão também não eliminou o rádio. Com isso, o autor quer demonstrar que a introdução de 
novas tecnologias não substitui os velhos meios de comunicação, apenas os transforma. 

A difusão da televisão é um bom exemplo de introdução de uma nova tecnologia que fez 
com que as antigas se adaptassem. O rádio, o cinema e o jornal não desapareceram com o 
surgimento e rápido desenvolvimento da televisão, mas tiverem que se reestruturar e se readequar. 
Castells (1999) pontua que o rádio perdeu sua centralidade, mas ganhou em penetrabilidade e 
flexibilidade, ao adaptar o veículo ao cotidiano das pessoas. Alguns filmes foram adaptados para 
atender às audiências televisivas. Os materiais impressos, como os jornais e revistas, 
especializaram-se no aprofundamento das notícias, o que na televisão não acontece, na grande 
maioria dos casos. 

A convivência entre velhas e novas mídias também é discutida por Orozco Gómez (2006). 
Segundo o autor, a chegada de um novo meio ou tecnologia não supõe, necessariamente, a 
suplantação do anterior. Um dos motivos porque isso acontece é por conta das características que 
distinguem um meio do outro. “As velhas tecnologias sempre conservam um grau de distinção 
insubstituível” (OROZCO GÓMES, 2006, p. 85). Mais a frente, o autor pontua algumas dessas 
distinções. As “virtudes” que a televisão possui como meio são a instantaneidade, verossimilhança e 
alta fidelidade, que conferem veracidade à evidência visual; enquanto a internet baseia-se na 
interatividade, que parece diluir as fronteiras entre produtores e consumidores do conhecimento 
(OROZCO GÓMES, 2006, p. 91).

Cannito (2010) busca caracterizar ambas as mídias (televisão e internet), de modo a 
defender que cada uma tem as suas características e potenciais específicos e que devem, dessa 
forma, basear-se nisso para a produção e distribuição de seus conteúdos. Um dos primeiros tópicos 
abordados pelo autor define televisão e internet como mídia de fluxo e de arquivo. Segundo ele, 
uma mídia se caracteriza como majoritariamente de fluxo se ela se notabiliza pela reprodução 
incessante de conteúdo, sem interferência do espectador, em um fluxo direcional e regular. É o caso 
da televisão e do rádio. Já a internet, em oposição à televisão e ao rádio, é o melhor exemplo de 
mídia de arquivo, por armazenar em determinado provedor todo o conteúdo, que aparece assim que 
demandado pelo usuário. 
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não estaria fazendo o seu melhor. Ele diz também que o fluxo, quando acontece na rede mundial de 
computadores, depende do pedido do usuário. É por isso que quem interage com a internet é 
chamado de usuário, e com a televisão, de espectador. Justamente porque na TV ocorre justamente 
o contrário. Enquanto uma tela padrão de internet não avança sem o clique do usuário, na televisão
o fluxo continua independente do espectador.

5 Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo IBGE em abril de 2016.
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conteúdo colaborativo, além da grande capacidade de armazenagem de material, o que caracteriza a 
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A internet oferece informações disponíveis (online), enquanto informações disponibilizadas são 
encontradas nos meios de comunicação de massa. A rede mundial de computadores proporciona 
ainda a comunicação facilitada entre os usuários e maior interatividade entre eles. 
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transposto para a web, de forma a identificar em que medida o telejornal está adequado ao 
ciberespaço. Desta maneira, a análise comparativa é o método científico utilizado neste trabalho. 
“Consiste em identificar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e diferenças [...] a 
fim de detectar o que é comum a ambos” (FACHIN, 2006, p. 40). 
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forma separada, para verificar as diferenças e semelhanças do conteúdo do JN na TV convencional 
e na web. A análise descritiva do JN foi realizada no dia 17/08/2017. As duas mídias foram 
verificadas de forma simultânea, para apurar como é realizada a atualização do site, enquanto o 
programa ainda está no ar. A página foi monitorada também antes e depois da exibição do 
programa. 

Depois de realizadas as análises descritivas, tornou-se possível a utilização do método 
comparativo como instrumento de pesquisa. A análise comparativa verificou em que medida o JN 
convencional muda quando transposto para a web, a partir dos elementos que coincidem ou 
diferenciam em cada mídia. Ao analisar comparativamente as duas mídias também foi verificado 
como o JN está adaptado à nova plataforma que se insere, por meio de características da internet, 
estabelecidas por Mielniczuk (2004), a saber: hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, 
personalização, memória e atualização contínua.

4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O JN NA TELEVISÃO E NA INTERNET

Mais de quatro décadas após o Jornal Nacional entrar no ar na TV convencional, o JN 
passou a ter seu conteúdo publicado também na internet, no megaportal Globo.com, criado com o 
objetivo de transpor os conteúdos da programação da Rede Globo para a web. A medida é uma 
forma de adaptação a uma nova era da comunicação, na qual se destacam consumidores de 
conteúdos disponíveis (online) diferentes dos consumidores das mídias tradicionais, nas quais o 
conteúdo é disponibilizado obedecendo a horários e critérios específicos. O fato é que apesar das 

rápidas transformações e evoluções nas mídias, o atual momento é de transição. 
Este processo de adaptação pode ser verificado ao serem analisadas as diferenças e 

semelhanças do conteúdo do JN veiculado na TV convencional e na web. Como semelhança, nota-
se que, no site, a matéria é transposta com cabeça, VT e nota retorno, caso haja, da mesma forma 
em que é exibida na televisão. A estrutura e a linguagem das matérias da televisão e da web não 
mudam. Nenhum elemento da matéria é deixado de lado. Isso porque as matérias são apenas 
transpostas para a web, da forma em que foram exibidas na TV. Não há alteração ou adequação dos 
conteúdos para a internet. A presença dos apresentadores e dos repórteres permanece. Todos os 
formatos são transpostos para a página do Jornal Nacional. Ou seja, o internauta irá se deparar, além 
das reportagens, com as notas cobertas, peladas e a previsão do tempo. 

A escalada é um elemento importante para um telejornal. Ela informa aos telespectadores 
quais serão as principais notícias da edição, além de chamar atenção para o início do programa. No 
site do JN, antes do início da edição da TV, é postado um vídeo com uma chamada exclusiva, que 
conta, assim como a escalada, com os destaques do dia. A chamada no site é momentânea, da 
mesma forma que é a escalada na TV. Quando começam a serem atualizadas as matérias do dia, o 
vídeo sai do ar e não fica armazenado no banco de dados da página do Jornal Nacional.

Como principais diferenças de veiculação de conteúdo destacam-se: a quebra da estrutura 
narrativa do telejornal convencional e a não inserção, no site, de elementos tradicionais aos 
telejornais, como vinhetas, escalada, breaks e intervalos comerciais. Os anúncios e publicidades são 
inseridos, na internet, antes de cada vídeo de notícias.

De acordo com a classificação de Amaral (2004), o JN se insere na internet de forma semi 
transpositiva, ou seja, as matérias ficam disponíveis no ciberespaço em menus sob demanda, de 
acordo com a importância concedida a elas. A inserção das notícias em menus quebra a estrutura 
narrativa tradicional do JN. A estrutura narrativa dos telejornais é linear e impede que o 
telespectador escolha a matéria que quer assistir, o horário, ou o número de vezes. Enfim, a 
estrutura é engessada, e sobre ela o telespectador não tem controle algum. Mudar de canal ou 
desligar a televisão são os comportamentos mais “interativos” que o telespectador pode ter.

A veiculação do Jornal Nacional na TV convencional segue o fluxo estabelecido pela 
emissora. Ou seja, para acompanhar o JN na televisão, é necessário que, no horário determinado, o 
telespectador tenha acesso a um aparelho televisor. A recepção das notícias se dá nos blocos que 
compõem o JN, e só pode ser feita uma vez. Caso o telespectador não entenda alguma informação, 
ou saia da frente do aparelho televisor, não terá a oportunidade de rever a informação transmitida. 
Exatamente por isso os textos para TV devem ser claros, diretos, coesos e precisos, com palavras de 
fácil entendimento e não ambíguas. 

Com a internet isso muda. O usuário tem liberdade de escolher a matéria que quer assistir, 
quando e de que forma. No site do JN, as matérias são atualizadas separadamente, ou seja, fora da 
estrutura linear do telejornal convencional. O usuário tem na tela a sua frente uma série de 
manchetes-links para que faça sua escolha, a partir de seus interesses pessoais. Ele pode, por 
exemplo, parar o conteúdo na hora que desejar, voltar, avançar, enfim, o controle é dele. 

Ao transpor o conteúdo da televisão para a web, alguns elementos que compõem o telejornal 
não são inseridos. No site do JN, por exemplo, não são transpostas as vinhetas, de início e 
interbloco. Estes elementos não são inseridos justamente pela quebra da linearidade do telejornal. 
Por exemplo: com a disposição das matérias em menus, não há um início, nem um fim. Por isso, 
torna-se desnecessário a utilização desses elementos, que na TV marcam os blocos e o início do JN, 
em razão de que, na web, o JN não está dividido em blocos, como acontece na TV convencional.

Apesar das matérias na internet serem iguais às exibidas na televisão, com cabeça, VT e nota 
pé (retorno), o site do JN oferece ao internauta diferenciações do conteúdo da televisão. A página 
pode ser vista como um complemento do programa na TV. É nela que o telespectador/usuário irá 
encontrar dados da história do programa, conhecer a equipe completa do JN, além dos princípios 
editoriais do telejornal e das Organizações Globo. Informações essas que ficam disponíveis na rede 
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rápidas transformações e evoluções nas mídias, o atual momento é de transição. 
Este processo de adaptação pode ser verificado ao serem analisadas as diferenças e 
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formatos são transpostos para a página do Jornal Nacional. Ou seja, o internauta irá se deparar, além 
das reportagens, com as notas cobertas, peladas e a previsão do tempo. 
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quais serão as principais notícias da edição, além de chamar atenção para o início do programa. No 
site do JN, antes do início da edição da TV, é postado um vídeo com uma chamada exclusiva, que 
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mesma forma que é a escalada na TV. Quando começam a serem atualizadas as matérias do dia, o 
vídeo sai do ar e não fica armazenado no banco de dados da página do Jornal Nacional.
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narrativa do telejornal convencional e a não inserção, no site, de elementos tradicionais aos 
telejornais, como vinhetas, escalada, breaks e intervalos comerciais. Os anúncios e publicidades são 
inseridos, na internet, antes de cada vídeo de notícias.

De acordo com a classificação de Amaral (2004), o JN se insere na internet de forma semi 
transpositiva, ou seja, as matérias ficam disponíveis no ciberespaço em menus sob demanda, de 
acordo com a importância concedida a elas. A inserção das notícias em menus quebra a estrutura 
narrativa tradicional do JN. A estrutura narrativa dos telejornais é linear e impede que o 
telespectador escolha a matéria que quer assistir, o horário, ou o número de vezes. Enfim, a 
estrutura é engessada, e sobre ela o telespectador não tem controle algum. Mudar de canal ou 
desligar a televisão são os comportamentos mais “interativos” que o telespectador pode ter.

A veiculação do Jornal Nacional na TV convencional segue o fluxo estabelecido pela 
emissora. Ou seja, para acompanhar o JN na televisão, é necessário que, no horário determinado, o 
telespectador tenha acesso a um aparelho televisor. A recepção das notícias se dá nos blocos que 
compõem o JN, e só pode ser feita uma vez. Caso o telespectador não entenda alguma informação, 
ou saia da frente do aparelho televisor, não terá a oportunidade de rever a informação transmitida. 
Exatamente por isso os textos para TV devem ser claros, diretos, coesos e precisos, com palavras de 
fácil entendimento e não ambíguas. 

Com a internet isso muda. O usuário tem liberdade de escolher a matéria que quer assistir, 
quando e de que forma. No site do JN, as matérias são atualizadas separadamente, ou seja, fora da 
estrutura linear do telejornal convencional. O usuário tem na tela a sua frente uma série de 
manchetes-links para que faça sua escolha, a partir de seus interesses pessoais. Ele pode, por 
exemplo, parar o conteúdo na hora que desejar, voltar, avançar, enfim, o controle é dele. 

Ao transpor o conteúdo da televisão para a web, alguns elementos que compõem o telejornal 
não são inseridos. No site do JN, por exemplo, não são transpostas as vinhetas, de início e 
interbloco. Estes elementos não são inseridos justamente pela quebra da linearidade do telejornal. 
Por exemplo: com a disposição das matérias em menus, não há um início, nem um fim. Por isso, 
torna-se desnecessário a utilização desses elementos, que na TV marcam os blocos e o início do JN, 
em razão de que, na web, o JN não está dividido em blocos, como acontece na TV convencional.

Apesar das matérias na internet serem iguais às exibidas na televisão, com cabeça, VT e nota 
pé (retorno), o site do JN oferece ao internauta diferenciações do conteúdo da televisão. A página 
pode ser vista como um complemento do programa na TV. É nela que o telespectador/usuário irá 
encontrar dados da história do programa, conhecer a equipe completa do JN, além dos princípios 
editoriais do telejornal e das Organizações Globo. Informações essas que ficam disponíveis na rede 

e não teriam como ser armazenadas na televisão. Até porque a TV é uma mídia de fluxo, e a 
internet se caracteriza como uma mídia de arquivo.

Dentro da página do Jornal Nacional, o que mais se aproxima de uma linguagem digital são 
as reportagens especiais, que, somadas à linguagem televisiva, utilizam elementos característicos do 
jornalismo impresso e do jornalismo online.  Em uma série especial sobre adoção6, por exemplo, 
foram utilizados vídeos, fotos, textos, imagens, mapas, tabelas e infográficos, além de um layout
mais moderno e diferenciado do restante do site. A junção desses elementos em uma mesma mídia é 
justamente uma característica da internet, que permite que diversos tipos de conteúdos sejam 
inseridos em uma mesma plataforma. Além disso, o conteúdo é diferenciado, pensado para a web. 

O “Fale Conosco” é um espaço disponível para o envio de comentários e sugestões dos 
telespectadores/internautas. A mensagem é enviada para emissora, mas o usuário não tem garantia
da resposta. Além disso, sua publicação não pode ser visualizada por outros usuários, o que impede 
a construção de um pensamento comum ou de discussões sobre o tema entre as pessoas conectadas 
à página do JN.  

Até mesmo o modo de receber a informação muda quando vista na televisão e na internet. A 
atenção que um telespectador tem ao assistir ao Jornal Nacional sentado no sofá, com a presença da 
família, e as distrações comuns de um ambiente residencial, é consideravelmente menor se 
relacionada a um internauta que confere a página do JN em seu computador ou em seu smartphone,
sozinho. A internet é uma mídia individual por natureza. A própria concepção do computador e do 
celular dificulta que a tela seja dividida por mais pessoas. Ao contrário da televisão, que é vista 
como uma mídia familiar. 

Dessa forma, a apropriação do conteúdo por esses dois tipos de consumidores da informação 
será diferente. A televisão, além disso, ao transmitir informações de forma contínua, pode abrir 
espaço para dúvida e questionamentos que não há tempo para responder. Com o computador essa 
característica muda. Nele, uma matéria do JN, por exemplo, pode ser revista, caso haja alguma 
dúvida, sendo assim, a apropriação e entendimento da informação se dará em níveis diferentes nas 
duas mídias.

Como exposto, a televisão e a internet são duas mídias muito diferentes entre si, tanto na 
forma de veiculação, como na apropriação do conteúdo. No entanto, a tendência é que essas 
diferenças diminuam cada vez mais com a convergência de mídias, que aproxima e une as 
linguagens e formatos desses e de outros meios de comunicação, como o rádio, o cinema e o jornal.

5. O SITE DO JN E SUA ADEQUAÇÃO AO CIBERESPAÇO

A inserção de vídeos telejornalísticos na web confere a eles uma linguagem hipermidiática 
na rede, a partir de um novo conceito de transmissão e veiculação de conteúdo. A partir das seis 
características do webjornalismo (hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, 
personalização, memória e atualização contínua), propostas por Luciana Mielniczuk (2004), é 
possível analisar em que medida o JN convencional se adequou à plataforma web.

5.1 HIPERTEXTUALIDADE

Utilização de links para interconectar os diversos conteúdos de um site, sejam fotos, textos, 
vídeos, entre outros. Com a utilização dos links é possível “pular” de uma página a outra, ou de um 
ponto a outro. A hipertextualidade desterritorializa o texto, conferindo ao internauta uma infinidade 
de caminhos possíveis. 

6 Disponível no link: www.especiais.g1.globo.com/jornal-nacional/2017/adocao/. Acesso em: 17. ago. 2017.
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se que, no site, a matéria é transposta com cabeça, VT e nota retorno, caso haja, da mesma forma 
em que é exibida na televisão. A estrutura e a linguagem das matérias da televisão e da web não 
mudam. Nenhum elemento da matéria é deixado de lado. Isso porque as matérias são apenas 
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Como principais diferenças de veiculação de conteúdo destacam-se: a quebra da estrutura 
narrativa do telejornal convencional e a não inserção, no site, de elementos tradicionais aos 
telejornais, como vinhetas, escalada, breaks e intervalos comerciais. Os anúncios e publicidades são 
inseridos, na internet, antes de cada vídeo de notícias.

De acordo com a classificação de Amaral (2004), o JN se insere na internet de forma semi 
transpositiva, ou seja, as matérias ficam disponíveis no ciberespaço em menus sob demanda, de 
acordo com a importância concedida a elas. A inserção das notícias em menus quebra a estrutura 
narrativa tradicional do JN. A estrutura narrativa dos telejornais é linear e impede que o 
telespectador escolha a matéria que quer assistir, o horário, ou o número de vezes. Enfim, a 
estrutura é engessada, e sobre ela o telespectador não tem controle algum. Mudar de canal ou 
desligar a televisão são os comportamentos mais “interativos” que o telespectador pode ter.

A veiculação do Jornal Nacional na TV convencional segue o fluxo estabelecido pela 
emissora. Ou seja, para acompanhar o JN na televisão, é necessário que, no horário determinado, o 
telespectador tenha acesso a um aparelho televisor. A recepção das notícias se dá nos blocos que 
compõem o JN, e só pode ser feita uma vez. Caso o telespectador não entenda alguma informação, 
ou saia da frente do aparelho televisor, não terá a oportunidade de rever a informação transmitida. 
Exatamente por isso os textos para TV devem ser claros, diretos, coesos e precisos, com palavras de 
fácil entendimento e não ambíguas. 

Com a internet isso muda. O usuário tem liberdade de escolher a matéria que quer assistir, 
quando e de que forma. No site do JN, as matérias são atualizadas separadamente, ou seja, fora da 
estrutura linear do telejornal convencional. O usuário tem na tela a sua frente uma série de 
manchetes-links para que faça sua escolha, a partir de seus interesses pessoais. Ele pode, por 
exemplo, parar o conteúdo na hora que desejar, voltar, avançar, enfim, o controle é dele. 

Ao transpor o conteúdo da televisão para a web, alguns elementos que compõem o telejornal 
não são inseridos. No site do JN, por exemplo, não são transpostas as vinhetas, de início e 
interbloco. Estes elementos não são inseridos justamente pela quebra da linearidade do telejornal. 
Por exemplo: com a disposição das matérias em menus, não há um início, nem um fim. Por isso, 
torna-se desnecessário a utilização desses elementos, que na TV marcam os blocos e o início do JN, 
em razão de que, na web, o JN não está dividido em blocos, como acontece na TV convencional.

Apesar das matérias na internet serem iguais às exibidas na televisão, com cabeça, VT e nota 
pé (retorno), o site do JN oferece ao internauta diferenciações do conteúdo da televisão. A página 
pode ser vista como um complemento do programa na TV. É nela que o telespectador/usuário irá 
encontrar dados da história do programa, conhecer a equipe completa do JN, além dos princípios 
editoriais do telejornal e das Organizações Globo. Informações essas que ficam disponíveis na rede 

e não teriam como ser armazenadas na televisão. Até porque a TV é uma mídia de fluxo, e a 
internet se caracteriza como uma mídia de arquivo.

Dentro da página do Jornal Nacional, o que mais se aproxima de uma linguagem digital são 
as reportagens especiais, que, somadas à linguagem televisiva, utilizam elementos característicos do 
jornalismo impresso e do jornalismo online.  Em uma série especial sobre adoção6, por exemplo, 
foram utilizados vídeos, fotos, textos, imagens, mapas, tabelas e infográficos, além de um layout
mais moderno e diferenciado do restante do site. A junção desses elementos em uma mesma mídia é 
justamente uma característica da internet, que permite que diversos tipos de conteúdos sejam 
inseridos em uma mesma plataforma. Além disso, o conteúdo é diferenciado, pensado para a web. 

O “Fale Conosco” é um espaço disponível para o envio de comentários e sugestões dos 
telespectadores/internautas. A mensagem é enviada para emissora, mas o usuário não tem garantia
da resposta. Além disso, sua publicação não pode ser visualizada por outros usuários, o que impede 
a construção de um pensamento comum ou de discussões sobre o tema entre as pessoas conectadas 
à página do JN.  

Até mesmo o modo de receber a informação muda quando vista na televisão e na internet. A 
atenção que um telespectador tem ao assistir ao Jornal Nacional sentado no sofá, com a presença da 
família, e as distrações comuns de um ambiente residencial, é consideravelmente menor se 
relacionada a um internauta que confere a página do JN em seu computador ou em seu smartphone,
sozinho. A internet é uma mídia individual por natureza. A própria concepção do computador e do 
celular dificulta que a tela seja dividida por mais pessoas. Ao contrário da televisão, que é vista 
como uma mídia familiar. 

Dessa forma, a apropriação do conteúdo por esses dois tipos de consumidores da informação 
será diferente. A televisão, além disso, ao transmitir informações de forma contínua, pode abrir 
espaço para dúvida e questionamentos que não há tempo para responder. Com o computador essa 
característica muda. Nele, uma matéria do JN, por exemplo, pode ser revista, caso haja alguma 
dúvida, sendo assim, a apropriação e entendimento da informação se dará em níveis diferentes nas 
duas mídias.

Como exposto, a televisão e a internet são duas mídias muito diferentes entre si, tanto na 
forma de veiculação, como na apropriação do conteúdo. No entanto, a tendência é que essas 
diferenças diminuam cada vez mais com a convergência de mídias, que aproxima e une as 
linguagens e formatos desses e de outros meios de comunicação, como o rádio, o cinema e o jornal.

5. O SITE DO JN E SUA ADEQUAÇÃO AO CIBERESPAÇO

A inserção de vídeos telejornalísticos na web confere a eles uma linguagem hipermidiática 
na rede, a partir de um novo conceito de transmissão e veiculação de conteúdo. A partir das seis 
características do webjornalismo (hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, 
personalização, memória e atualização contínua), propostas por Luciana Mielniczuk (2004), é 
possível analisar em que medida o JN convencional se adequou à plataforma web.

5.1 HIPERTEXTUALIDADE

Utilização de links para interconectar os diversos conteúdos de um site, sejam fotos, textos, 
vídeos, entre outros. Com a utilização dos links é possível “pular” de uma página a outra, ou de um 
ponto a outro. A hipertextualidade desterritorializa o texto, conferindo ao internauta uma infinidade 
de caminhos possíveis. 

6 Disponível no link: www.especiais.g1.globo.com/jornal-nacional/2017/adocao/. Acesso em: 17. ago. 2017.

O site do JN explora essa característica da web, ao utilizar links diversas vezes em sua 
página. Em todo o site estão disponíveis hiperlinks, que levam o internauta às diversas seções já 
apresentadas. Ao terminar de ler determinada matéria, o internauta encontra, no “veja também”, 
mais quatro conteúdos que têm relação ao que estava assistindo/lendo.  

FIGURA 01 – VEJA TAMBÉM
FONTE: SITE JN (2017)

5.2 MULTIMODALIDADE 

Multimodalidade é a linguagem múltipla que a web propicia. Ou seja, a utilização 
simultânea de texto, sons e imagens em uma mesma plataforma. 

Textos e vídeos são explorados no site do Jornal Nacional. O ganho com relação à televisão 
é o texto, que apresenta na linguagem escrita o que está sendo visto no vídeo. A televisão já é uma 
mídia multimodal, ao agregar imagem, som e texto. A internet pode potencializar isso. Essa 
característica é mais bem explorada no caso das reportagens especiais, que utilizam diversos 
elementos em um mesmo conteúdo, como vídeos, fotos, textos, imagens, tabelas e infográficos. No 
entanto, a multimodalidade deixa de ser uma preocupação na maioria das matérias publicadas.

5.3 INTERATIVIDADE

A interatividade já era utilizada em outros meios mesmo antes da internet. No rádio, por 
exemplo, os ouvintes podem ligar e participar dos programas dando a sua opinião, pedindo uma 
música ou mandando um recado. No entanto, a interatividade se potencializa com a internet. O meio 
digital permite ao leitor intervir, dialogar e recuperar dados. De acordo com Mielniczuk (2004, p. 
11), a interatividade “envolve a relação do leitor/usuário com a própria publicação, ou com o 
jornalista, e ainda com outros leitores”. 

A interatividade no site do JN se dá de maneira precária. Apesar de o site disponibilizar 
espaço para comentários nas matérias, ele tem tempo de validade e é pouco usado pelos internautas. 
Além disso, muitos deles comentam com perfis anônimos, o que não favorece a interação 
democrática. A interatividade acontece, entre internautas, de maneira ampliada na página de 
Facebook do JN, graças às ferramentas oferecidas por esta rede social. 

O contato com a emissora é possibilitado por meio do “Fale Conosco”, em que o internauta 
não tem a certeza de que será respondido, além da sua mensagem não poder ser visualizada por 
outros usuários.  No link “vc no JN”, é possível enviar vídeos e/ou imagens para o telejornal, desde 
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espaço para comentários nas matérias, ele tem tempo de validade e é pouco usado pelos internautas. 
Além disso, muitos deles comentam com perfis anônimos, o que não favorece a interação 
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Facebook do JN, graças às ferramentas oferecidas por esta rede social. 

O contato com a emissora é possibilitado por meio do “Fale Conosco”, em que o internauta 
não tem a certeza de que será respondido, além da sua mensagem não poder ser visualizada por 
outros usuários.  No link “vc no JN”, é possível enviar vídeos e/ou imagens para o telejornal, desde 

que cadastrado no portal Globo.com. 
Formas de interatividade que poderiam ser exploradas no site são, por exemplo, a utilização 

de enquetes, como forma de conhecimento do público e a opinião sobre diversos assuntos. Poderia 
haver ainda um espaço com as notícias mais vistas pelos usuários, o que já é trabalhado em diversos 
sites jornalísticos. 

O site do JN explora a interatividade ao permitir o compartilhamento do conteúdo nas redes 
sociais próprias dos usuários.

5.4 PERSONALIZAÇÃO

É a possibilidade de moldar a informação de acordo com o interesse de cada usuário. Os 
produtos podem ser personalizados ou personalizáveis. Os personalizados possuem um formato 
fixo, só oferecendo escolhas com relação ao conteúdo como, por exemplo, o recebimento através de 
e-mails ou de newsletters. Já no personalizável, é possível personalizar quais as notícias que se
deseja visualizar na primeira página quando acessar o endereço, além da disposição das mesmas e
das cores do layout da página.

O site do JN não é personalizado, nem personalizável. O JN poderia enviar e-mail aos 
internautas interessados e cadastrados em um sistema, com os destaques do dia, antes da edição ir 
ao ar.

5.5 ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA

De acordo com Mielniczuk (2004, p. 13), a maior investida realizada com relação à 
característica da atualização contínua ocorre no espaço chamado de “últimas notícias”. Neste 
espaço, pequenas notas e notícias vão sendo acrescentadas no decorrer do dia, sendo comum ter o 
registro do horário da disponibilização da informação. 

O que a autora ressalta, neste ponto, é que a disponibilização de notícias concisas, a todo 
momento, não acarreta nada de muito novo ao jornalismo. Mas que a ruptura possibilitada pelo 
jornalismo digital, ou webjornalismo, se deve ao fato de a atualização contínua disponibilizar 
informações extensas sobre vários acontecimentos e não apenas em situações de proporções 
exponenciais, como acontece nas mídias de massa. 

O site do JN disponibiliza aos usuários o dia da edição da matéria e o horário de atualização. 
A prática permite ao usuário acompanhar a rotina de atualização do portal. No dia de análise do 
portal (17/08/2017), o site foi atualizado às 16h45 com uma chamada para cobertura completa, na 
TV, sobre o atentado em Barcelona. Depois disso, a página voltou a ser atualizada somente com o 
início do JN na televisão, às 20h40, com a inserção da previsão do tempo. Enquanto o telejornal 
está no ar, são inseridos outros conteúdos na internet, após serem exibidos na televisão. Com o 
encerramento do programa, às 21h34, quatro conteúdos estavam inseridos no site. As postagens 
continuam após o término do programa e encerram às 22h32, em um total de 18 matérias postadas, 
entre notas peladas, notas cobertas, reportagens, previsão do tempo, além da edição do dia 
completa. 

O site só é atualizado novamente no dia seguinte (18/08/2017), exatamente às 18h57, com a 
chamada com os destaques da edição do dia. O que se percebe com a análise é que, em dias 
considerados “normais”, o site do Jornal Nacional é atualizado perto das 19 horas com os destaques 
da edição no “Veja no JN” e até pouco após às 22 horas, com a inserção de todos os conteúdos do 
dia na web. 

Assim, nota-se que, pelo site estar atrelado à programação do telejornal, a atualização não é 
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explorada em toda possibilidade que a web oferece. Durante todo o dia a página não recebe nenhum 
tipo de novidade do JN, exceto em situações de proporções exponenciais, como o atentado em 
Barcelona, o que já acontece nas mídias tradicionais.

5.6 MEMÓRIA

Palacios (apud MIELNICZUK, 2004, p. 2) aponta a memória como um elemento realmente 
novo do webjornalismo. Segundo o autor, pela primeira vez, o jornalismo possui uma memória 
múltipla, instantânea e cumulativa. Para Palacios, nas mídias anteriores já havia o uso de arquivos 
de material jornalístico, tanto nas redações de impresso, como em televisões e rádio. A ruptura com 
as mídias tradicionais se dá pela inexistência de limitações de armazenamento de informação na 
internet.  

O autor aponta uma segunda ruptura com relação aos suportes midiáticos anteriores, que é o 
fato dos arquivos não serem mais restritos às redações, passando a ser disponibilizados também aos 
leitores/usuários. Dessa forma, a lógica hierárquica e fechada dos bancos de dados dá lugar a um 
modelo horizontal e descentralizado de armazenamento de notícias, que só foi possível com o 
surgimento do jornalismo digital.

Até pouco tempo atrás, o telespectador interessado em assistir a alguma matéria novamente, 
deveria encaminhar a solicitação para a direção do telejornal, e quem sabe, pagar por um DVD com 
o conteúdo desejado, nas empresas de clipping. Hoje, com o conteúdo dos principais telejornais
brasileiros disponibilizados na web, o caminho ficou bem mais rápido e barato. Ao internauta basta
o trabalho de acessar a página desejada e rever o conteúdo quantas vezes quiser. Em alguns casos,
ele pode fazer o download da matéria.

O site do JN permite que o internauta tenha à sua disposição um banco de dados com as 
matérias transmitidas na televisão, mas não é possível realizar o download das notícias publicadas. 
O espaço “buscar” possibilita ao usuário, como o próprio nome diz, a procura por matérias a partir 
da palavra digitada ou da data da edição. 

Palacios fala da “inexistência de limitações de armazenamento de informação na internet”, 
no entanto, o site do JN não disponibiliza aos usuários todos os vídeos transmitidos na televisão, 
desde o início da página, em 2001. O que se pode inferir é que existe um limite na capacidade dos 
servidores, e, em razão disso, os vídeos ficam por um período determinado e depois vão sendo 
retirados do ciberespaço, para que outros possam ser acrescentados. A visualização de conteúdo 
videográfico no site do JN só é possível a partir de novembro de 2014, sendo assim, compondo um 
banco de dados de dois anos e três meses. 

Para melhor utilização da memória, o conteúdo videográfico na página do JN não poderia 
ser tirado do ar, mesmo que fosse necessário um aumento na capacidade técnica dos servidores. 
Além disso, como forma de recuperação da história do JN e, de certa forma, do Brasil, seria 
interessante um espaço com material antigo e especial, desde a primeira exibição do Jornal 
Nacional na TV, em 1969.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A web confere ao internauta possibilidades de interação e apropriação do conteúdo antes não 
ofertadas pelos meios de comunicação de massa, até mesmo por limitações tecnológicas. A trilogia 
da televisão convencional “imobilidade-passividade-submissão” perde sentido em uma sociedade 
que tem à sua disposição uma mídia mais participativa, com um enorme banco de dados e melhor 
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explorada em toda possibilidade que a web oferece. Durante todo o dia a página não recebe nenhum 
tipo de novidade do JN, exceto em situações de proporções exponenciais, como o atentado em 
Barcelona, o que já acontece nas mídias tradicionais.

5.6 MEMÓRIA

Palacios (apud MIELNICZUK, 2004, p. 2) aponta a memória como um elemento realmente 
novo do webjornalismo. Segundo o autor, pela primeira vez, o jornalismo possui uma memória 
múltipla, instantânea e cumulativa. Para Palacios, nas mídias anteriores já havia o uso de arquivos 
de material jornalístico, tanto nas redações de impresso, como em televisões e rádio. A ruptura com 
as mídias tradicionais se dá pela inexistência de limitações de armazenamento de informação na 
internet.  

O autor aponta uma segunda ruptura com relação aos suportes midiáticos anteriores, que é o 
fato dos arquivos não serem mais restritos às redações, passando a ser disponibilizados também aos 
leitores/usuários. Dessa forma, a lógica hierárquica e fechada dos bancos de dados dá lugar a um 
modelo horizontal e descentralizado de armazenamento de notícias, que só foi possível com o 
surgimento do jornalismo digital.

Até pouco tempo atrás, o telespectador interessado em assistir a alguma matéria novamente, 
deveria encaminhar a solicitação para a direção do telejornal, e quem sabe, pagar por um DVD com 
o conteúdo desejado, nas empresas de clipping. Hoje, com o conteúdo dos principais telejornais
brasileiros disponibilizados na web, o caminho ficou bem mais rápido e barato. Ao internauta basta
o trabalho de acessar a página desejada e rever o conteúdo quantas vezes quiser. Em alguns casos,
ele pode fazer o download da matéria.

O site do JN permite que o internauta tenha à sua disposição um banco de dados com as 
matérias transmitidas na televisão, mas não é possível realizar o download das notícias publicadas. 
O espaço “buscar” possibilita ao usuário, como o próprio nome diz, a procura por matérias a partir 
da palavra digitada ou da data da edição. 

Palacios fala da “inexistência de limitações de armazenamento de informação na internet”, 
no entanto, o site do JN não disponibiliza aos usuários todos os vídeos transmitidos na televisão, 
desde o início da página, em 2001. O que se pode inferir é que existe um limite na capacidade dos 
servidores, e, em razão disso, os vídeos ficam por um período determinado e depois vão sendo 
retirados do ciberespaço, para que outros possam ser acrescentados. A visualização de conteúdo 
videográfico no site do JN só é possível a partir de novembro de 2014, sendo assim, compondo um 
banco de dados de dois anos e três meses. 

Para melhor utilização da memória, o conteúdo videográfico na página do JN não poderia 
ser tirado do ar, mesmo que fosse necessário um aumento na capacidade técnica dos servidores. 
Além disso, como forma de recuperação da história do JN e, de certa forma, do Brasil, seria 
interessante um espaço com material antigo e especial, desde a primeira exibição do Jornal 
Nacional na TV, em 1969.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A web confere ao internauta possibilidades de interação e apropriação do conteúdo antes não 
ofertadas pelos meios de comunicação de massa, até mesmo por limitações tecnológicas. A trilogia 
da televisão convencional “imobilidade-passividade-submissão” perde sentido em uma sociedade 
que tem à sua disposição uma mídia mais participativa, com um enorme banco de dados e melhor 

adaptada às necessidades de um público que exige mais, que acostumou-se a informações 
disponíveis (online) e não aceita mais as informações disponibilizadas. 

Desde 2001, o Jornal Nacional se insere também no ciberespaço, dando ao 
telespectador/internauta a oportunidade de assistir o conteúdo do JN na hora e da forma em que 
preferir. Ao analisar comparativamente as duas mídias, ao ser inserido no ciberespaço, o 
telejornalismo convencional se transforma, na medida em que perde alguns elementos tradicionais 
como escaladas e vinhetas. Ao mesmo tempo, em que a inserção de vídeos telejornalísticos na web 
confere a eles uma linguagem hipermidiática na rede, a partir de um novo conceito de transmissão e 
veiculação de conteúdo, que agora é disponibilizado em menus. Sendo assim, o usuário tem a 
liberdade de escolher quais notícias quer assistir e em qual ordem, o que quebra a estrutura narrativa 
engessada tradicional dos telejornais, na qual o telespectador precisa acompanhar o fluxo linear no 
tempo em que é exibido.

Dezesseis anos após o início da transposição do conteúdo do JN da televisão para internet, 
há pouquíssima produção direcionada exclusivamente para a web, dessa forma, restringindo o site à 
transposição do conteúdo do telejornal. O material disponível reprisa o que foi dado na televisão, e 
a web não é aproveitada em sua plena capacidade, como pode ser visto a partir da análise de como a 
página do JN explora as principais características da internet (hipertextualidade, interatividade, 
multimodalidade, personalização, memória e atualização contínua). O site do JN usa a internet, 
prioritariamente, como mais um espaço de divulgação do conteúdo televisivo. 

O público ligado às novas tecnologias exige mais, quer a certeza de encontrar em um banco 
de dados o que procura, quer qualidade no conteúdo e na questão visual do site. Mas, acima de tudo, 
quer participar, discutir o que é transmitido, ampliar os espaços de debate. Dentre as características 
da web exploradas pelo JN, a interatividade e a memória são as que mais necessitam de revisão. 
Primeiramente, é necessário que haja um canal mais aberto para participação do usuário, visto que 
essa é uma das principais rupturas do meio digital em relação às mídias tradicionais. É claro que o 
JN está atrelado a uma emissora que tem os próprios objetivos e princípios editoriais. Mas, uma vez 
que essa opta por inserir-se no ciberespaço, é necessário que esteja atenta às características próprias 
do meio. 

Espaços abertos para envio de sugestões de pautas e vídeos colaborativos, chats, enquetes, 
comentários são possibilidades que a internet oferece e torna o meio mais interativo, mas ainda 
pouco utilizadas pelo site do Jornal Nacional. A interatividade no site é explorada de forma 
precária, ficando restrita à possibilidade de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais. A 
exploração da interatividade no site do JN, com a abertura de canais de participação aos internautas, 
seria uma forma de angariar audiência para a página e, consequentemente, para o telejornal.

Com relação à memória do site do JN, é possível visualizar os vídeos só a partir de 
novembro de 2014, visto que os mais antigos são tirados do ambiente virtual, talvez por falta de 
espaço no servidor. A internet tem por especificidade ser um enorme banco de dados, uma 
enciclopédia digital. Os vídeos, uma vez atualizados na página, não deveriam ser tirados do ar. O 
internauta precisa confiar que vai encontrar o conteúdo que deseja, independente da data. 

Não há como negar, entretanto, as facilidades que a transposição do conteúdo da televisão 
para a internet garante ao usuário.  Para assistir alguma matéria novamente, ao telespectador basta 
acessar o site e procurar por ela, nas seções de busca. Antes, com esse mesmo anseio, ele deveria 
procurar a emissora e pagar pela matéria desejada. A página do JN permite que os conteúdos sejam 
revistos gratuitamente e de forma facilitada. Entretanto, a facilidade termina quando o usuário se 
depara com a mensagem de “conteúdo indisponível” já a partir dos vídeos de 2014.

Se o momento é de transição e adaptação de linguagens das mídias, nada mais natural que os 
consumidores de conteúdo também se insiram neste contexto de convergência. Enquanto alguns 
estão totalmente adaptados ao meio digital, barreiras como a exclusão social impedem que muitos 
brasileiros se conectem à rede mundial, até pelo fato do computador ser considerado uma máquina 
alfabética, exigindo que a pessoa saiba ler e escrever para usá-lo. Outros ainda não sabem lidar com 
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explorada em toda possibilidade que a web oferece. Durante todo o dia a página não recebe nenhum 
tipo de novidade do JN, exceto em situações de proporções exponenciais, como o atentado em 
Barcelona, o que já acontece nas mídias tradicionais.

5.6 MEMÓRIA

Palacios (apud MIELNICZUK, 2004, p. 2) aponta a memória como um elemento realmente 
novo do webjornalismo. Segundo o autor, pela primeira vez, o jornalismo possui uma memória 
múltipla, instantânea e cumulativa. Para Palacios, nas mídias anteriores já havia o uso de arquivos 
de material jornalístico, tanto nas redações de impresso, como em televisões e rádio. A ruptura com 
as mídias tradicionais se dá pela inexistência de limitações de armazenamento de informação na 
internet.  

O autor aponta uma segunda ruptura com relação aos suportes midiáticos anteriores, que é o 
fato dos arquivos não serem mais restritos às redações, passando a ser disponibilizados também aos 
leitores/usuários. Dessa forma, a lógica hierárquica e fechada dos bancos de dados dá lugar a um 
modelo horizontal e descentralizado de armazenamento de notícias, que só foi possível com o 
surgimento do jornalismo digital.

Até pouco tempo atrás, o telespectador interessado em assistir a alguma matéria novamente, 
deveria encaminhar a solicitação para a direção do telejornal, e quem sabe, pagar por um DVD com 
o conteúdo desejado, nas empresas de clipping. Hoje, com o conteúdo dos principais telejornais
brasileiros disponibilizados na web, o caminho ficou bem mais rápido e barato. Ao internauta basta
o trabalho de acessar a página desejada e rever o conteúdo quantas vezes quiser. Em alguns casos,
ele pode fazer o download da matéria.

O site do JN permite que o internauta tenha à sua disposição um banco de dados com as 
matérias transmitidas na televisão, mas não é possível realizar o download das notícias publicadas. 
O espaço “buscar” possibilita ao usuário, como o próprio nome diz, a procura por matérias a partir 
da palavra digitada ou da data da edição. 

Palacios fala da “inexistência de limitações de armazenamento de informação na internet”, 
no entanto, o site do JN não disponibiliza aos usuários todos os vídeos transmitidos na televisão, 
desde o início da página, em 2001. O que se pode inferir é que existe um limite na capacidade dos 
servidores, e, em razão disso, os vídeos ficam por um período determinado e depois vão sendo 
retirados do ciberespaço, para que outros possam ser acrescentados. A visualização de conteúdo 
videográfico no site do JN só é possível a partir de novembro de 2014, sendo assim, compondo um 
banco de dados de dois anos e três meses. 

Para melhor utilização da memória, o conteúdo videográfico na página do JN não poderia 
ser tirado do ar, mesmo que fosse necessário um aumento na capacidade técnica dos servidores. 
Além disso, como forma de recuperação da história do JN e, de certa forma, do Brasil, seria 
interessante um espaço com material antigo e especial, desde a primeira exibição do Jornal 
Nacional na TV, em 1969.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A web confere ao internauta possibilidades de interação e apropriação do conteúdo antes não 
ofertadas pelos meios de comunicação de massa, até mesmo por limitações tecnológicas. A trilogia 
da televisão convencional “imobilidade-passividade-submissão” perde sentido em uma sociedade 
que tem à sua disposição uma mídia mais participativa, com um enorme banco de dados e melhor 

adaptada às necessidades de um público que exige mais, que acostumou-se a informações 
disponíveis (online) e não aceita mais as informações disponibilizadas. 

Desde 2001, o Jornal Nacional se insere também no ciberespaço, dando ao 
telespectador/internauta a oportunidade de assistir o conteúdo do JN na hora e da forma em que 
preferir. Ao analisar comparativamente as duas mídias, ao ser inserido no ciberespaço, o 
telejornalismo convencional se transforma, na medida em que perde alguns elementos tradicionais 
como escaladas e vinhetas. Ao mesmo tempo, em que a inserção de vídeos telejornalísticos na web 
confere a eles uma linguagem hipermidiática na rede, a partir de um novo conceito de transmissão e 
veiculação de conteúdo, que agora é disponibilizado em menus. Sendo assim, o usuário tem a 
liberdade de escolher quais notícias quer assistir e em qual ordem, o que quebra a estrutura narrativa 
engessada tradicional dos telejornais, na qual o telespectador precisa acompanhar o fluxo linear no 
tempo em que é exibido.

Dezesseis anos após o início da transposição do conteúdo do JN da televisão para internet, 
há pouquíssima produção direcionada exclusivamente para a web, dessa forma, restringindo o site à 
transposição do conteúdo do telejornal. O material disponível reprisa o que foi dado na televisão, e 
a web não é aproveitada em sua plena capacidade, como pode ser visto a partir da análise de como a 
página do JN explora as principais características da internet (hipertextualidade, interatividade, 
multimodalidade, personalização, memória e atualização contínua). O site do JN usa a internet, 
prioritariamente, como mais um espaço de divulgação do conteúdo televisivo. 

O público ligado às novas tecnologias exige mais, quer a certeza de encontrar em um banco 
de dados o que procura, quer qualidade no conteúdo e na questão visual do site. Mas, acima de tudo, 
quer participar, discutir o que é transmitido, ampliar os espaços de debate. Dentre as características 
da web exploradas pelo JN, a interatividade e a memória são as que mais necessitam de revisão. 
Primeiramente, é necessário que haja um canal mais aberto para participação do usuário, visto que 
essa é uma das principais rupturas do meio digital em relação às mídias tradicionais. É claro que o 
JN está atrelado a uma emissora que tem os próprios objetivos e princípios editoriais. Mas, uma vez 
que essa opta por inserir-se no ciberespaço, é necessário que esteja atenta às características próprias 
do meio. 

Espaços abertos para envio de sugestões de pautas e vídeos colaborativos, chats, enquetes, 
comentários são possibilidades que a internet oferece e torna o meio mais interativo, mas ainda 
pouco utilizadas pelo site do Jornal Nacional. A interatividade no site é explorada de forma 
precária, ficando restrita à possibilidade de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais. A 
exploração da interatividade no site do JN, com a abertura de canais de participação aos internautas, 
seria uma forma de angariar audiência para a página e, consequentemente, para o telejornal.

Com relação à memória do site do JN, é possível visualizar os vídeos só a partir de 
novembro de 2014, visto que os mais antigos são tirados do ambiente virtual, talvez por falta de 
espaço no servidor. A internet tem por especificidade ser um enorme banco de dados, uma 
enciclopédia digital. Os vídeos, uma vez atualizados na página, não deveriam ser tirados do ar. O 
internauta precisa confiar que vai encontrar o conteúdo que deseja, independente da data. 

Não há como negar, entretanto, as facilidades que a transposição do conteúdo da televisão 
para a internet garante ao usuário.  Para assistir alguma matéria novamente, ao telespectador basta 
acessar o site e procurar por ela, nas seções de busca. Antes, com esse mesmo anseio, ele deveria 
procurar a emissora e pagar pela matéria desejada. A página do JN permite que os conteúdos sejam 
revistos gratuitamente e de forma facilitada. Entretanto, a facilidade termina quando o usuário se 
depara com a mensagem de “conteúdo indisponível” já a partir dos vídeos de 2014.

Se o momento é de transição e adaptação de linguagens das mídias, nada mais natural que os 
consumidores de conteúdo também se insiram neste contexto de convergência. Enquanto alguns 
estão totalmente adaptados ao meio digital, barreiras como a exclusão social impedem que muitos 
brasileiros se conectem à rede mundial, até pelo fato do computador ser considerado uma máquina 
alfabética, exigindo que a pessoa saiba ler e escrever para usá-lo. Outros ainda não sabem lidar com 

a tecnologia, e outros têm certa resistência a abrir mão das mídias convencionais. 
O fato é que tornar-se conectado ao ambiente digital e a todas as facilidades que a internet 

proporciona não significa o abandono dos meios de comunicação de massa. Além da convergência 
de mídias, há também uma convivência entre elas. Outro ponto a ser destacado é que o cenário hoje 
é muito mais otimista do que no início da internet, quando esta era disponibilizada apenas para 
militares e acadêmicos. Ano após ano o número de brasileiros conectado à rede mundial aumenta. 

A televisão e a internet são mídias distintas, cada uma com sua especificidade e melhor 
forma de veiculação do conteúdo. Se o JN quer angariar público para a internet e, em consequência, 
para a televisão, seria interessante que observasse as características próprias do ambiente digital e as 
utilizasse em sua plena capacidade no site. Para um novo meio, uma nova linguagem. O usuário da 
web é exigente por natureza, e tem à sua disposição uma infinidade de fontes. Sendo assim, se ele 
não encontrar o que procura ou não se sentir “acolhido” na página do JN, rapidamente irá se 
deslocar para outro site. 

Adaptações ao ciberespaço já foram feitas no site do Jornal Nacional, mas essas ainda são 
muito restritas. Assim como a internet muda rapidamente, é preciso que, nos próximos anos, e cada 
vez mais, o site passe a explorar a internet em sua plena capacidade. Só assim ele será um espaço 
influente entre os usuários da web, como ainda é influente entre os telespectadores
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a tecnologia, e outros têm certa resistência a abrir mão das mídias convencionais. 
O fato é que tornar-se conectado ao ambiente digital e a todas as facilidades que a internet 

proporciona não significa o abandono dos meios de comunicação de massa. Além da convergência 
de mídias, há também uma convivência entre elas. Outro ponto a ser destacado é que o cenário hoje 
é muito mais otimista do que no início da internet, quando esta era disponibilizada apenas para 
militares e acadêmicos. Ano após ano o número de brasileiros conectado à rede mundial aumenta. 

A televisão e a internet são mídias distintas, cada uma com sua especificidade e melhor 
forma de veiculação do conteúdo. Se o JN quer angariar público para a internet e, em consequência, 
para a televisão, seria interessante que observasse as características próprias do ambiente digital e as 
utilizasse em sua plena capacidade no site. Para um novo meio, uma nova linguagem. O usuário da 
web é exigente por natureza, e tem à sua disposição uma infinidade de fontes. Sendo assim, se ele 
não encontrar o que procura ou não se sentir “acolhido” na página do JN, rapidamente irá se 
deslocar para outro site. 

Adaptações ao ciberespaço já foram feitas no site do Jornal Nacional, mas essas ainda são 
muito restritas. Assim como a internet muda rapidamente, é preciso que, nos próximos anos, e cada 
vez mais, o site passe a explorar a internet em sua plena capacidade. Só assim ele será um espaço 
influente entre os usuários da web, como ainda é influente entre os telespectadores

7. REFERÊNCIAS

AMARAL, Neusa Maria. Televisão e telejornalismo: do analógico ao virtual. Tese (Doutorado em 
Ciência da Comunicação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

CANNITO, Newton. A televisão na era digital: Interatividade, convergência e novos modelos de 
negócio. São Paulo: Summus, 2010. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação, economia, sociedade e cultura. 
Tradução: Roneide Venâncio Majer.  4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GOMES, Helton Simões. Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra 
IBGE.G1. 06 abr. 2016. Disponível em: < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-
chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html>. Acesso em: 04 ago. 2017

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

MIELNICZUK, Luciana. Webjornalismo de Terceira Geração: continuidades e rupturas ao 
jornalismo desenvolvido para a web. UFSM, Santa Maria – RS, 2004. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2004/resumos/R0816-1.pdf >. Acesso em: 17 ago. 
2017.

OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Comunicação social e mudança tecnológica: um cenário de 

múltiplos desordenamentos. In: MORAES, Dênis (org.). Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2006. p. 81-98.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Pesquisa brasileira de mídia. Brasília: IBOPE, 
2016.

TOURINHO, Carlos Alberto Moreira. Inovações no Telejornalismo: O que você vai ver a seguir. 
Vitória: EspaçoLivros, 2009.

1078 
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UM ESTUDO SOBRE O IMPACTO DOS TELEFONES CELULARES NOS CIRCUITOS 
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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de investigar o impacto das práticas de consumo de telefones 
celulares nos circuitos de sociabilidade de jovens de camadas populares da cidade de Santa Maria - 
Rio Grande do Sul. Logo, através de uma perspectiva antropológica do consumo de Mary Douglas e 
Baron Isherwood (2004), e também de Daniel Miller (2007, 2013) analisam-se os significados que 
os telefones celulares adquirem em articulação com as culturas juvenis. Por meio de uma 
abordagem etnográfica, acompanha-se durante o período de nove (9) meses um conjunto de jovens 
de camadas populares a fim de investigar os impactos das práticas de consumo de telefones 
celulares nas suas sociabilidades digitais. Por fim, identificam-se algumas táticas (CERTEAU, 
1989) dos jovens participantes da pesquisa as quais impactam na construção e manutenção dos 
circuitos de sociabilidade presentes nos cenários virtuais, principalmente, através de duas dinâmicas 
de interação: o conflito e o relacionamento amoroso/sexual. Ao fim, cada uma destas práticas 
mediadas pelos telefones celulares é ressignificada com o objetivo de atender as necessidades de 
sociabilidade desses indivíduos dentro das suas esferas digitais. 

Palavras-chave: Telefones Celulares; Juventude; Culturas Digitais; Sociabilidade; Práticas de 
Consumo. 

1. INTRODUÇÃO: UM OLHAR INICIAL EM RELAÇÃO À PESQUISA

Os avanços tecnológicos das últimas décadas impulsionaram o desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação corroborando com a consolidação de um novo cenário social. Diante 

desse axioma é possível visualizar a atual conjuntura da sociedade contemporânea, a qual é marcada 

pela presença das tecnologias digitais no cotidiano. De todo modo, um destes dispositivos recebe 

destaque: o smartphone – ou telefone celular3. O seu destaque se faz possível devido ao fato que a

inserção desse equipamento no tecido social possibilitou que os modos de comunicação e interação 

mudassem ao longo dos últimos anos. Das ligações móveis até as conversações em rede muitas 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – linha: Mídia e Estratégias Comunicacionais, da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), email: thiagotrindade95@gmail.com
2 Doutora e Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), email: sandraxrubia@gmail.com
3 Trataremos telefones celulares e smartphones como termos intercambiáveis. 
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foram às mudanças e, hoje, não há sombra de dúvida que as mediações dos telefones celulares 

corroboraram para que às práticas de sociabilidade alcançassem outros patamares. 

Através destas ponderações iniciais, este estudo procura realizar a interface entre a comunicação 

e a antropologia. Nesse ponto, aproxima-se o objeto empírico dos telefones celulares junto aos 

estudos do consumo. Para isso filia-se a uma perspectiva antropológica do consumo a qual 

compreende as simbologias que emergem das apropriações desses objetos por seus indivíduos. 

Mary Douglas e Baron Isherwood (2004), além de Daniel Miller (2007, 2013) irão corroborar para 

a compreensão do consumo enquanto um ato eminentemente social. A perspectiva antropológica 

auxilia na concepção desse conceito enquanto um processo ritualístico cercado de significados que 

emergem da cultura e das relações entre bens materiais e indivíduos. Logo, os itens de consumo são 

entendidos como bens desprovidos de sentido por si só (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004), 

entretanto, são enriquecidos de significado quando articulados as práticas sociais de determinados 

grupos de indivíduos. 

Nesse sentido, encara-se que os telefones celulares assumem papel de importância na sociedade 

em diferentes níveis, como: comunicação, entretenimento, relacionamento e etc. Entretanto, o foco 

desta pesquisa se encontra no impacto dos dispositivos móveis nos agrupamentos juvenis. Estes 

indivíduos nasceram no auge da internet comercial e estão familiarizados com as tecnologias e

ferramentas digitais. Para esses jovens o telefone celular é um dos inúmeros modos de estarem, 

permanentemente, conectados junto a amigos, colegas e conhecidos através das mídias sociais 

digitais e outras ferramentas e aplicativos. Tais apontamentos levam a considerar que os circuitos de 

sociabilidade desses indivíduos estão atravessados pelas práticas de consumo dos telefones 

celulares. Como exemplo elencam-se as táticas (CERTEAU, 1989) que cercam os usos desses 

aparelhos e são utilizadas para a construção e manutenção dos circuitos de sociabilidade juvenis. 

Ao fim, o objetivo do presente artigo é investigar as práticas de consumo de telefones celulares 

de jovens de camadas populares da cidade Santa Maria, município localizado no centro do estado 

do Rio Grande do Sul. Logo, realiza-se uma etnografia junto a um grupo de treze (13) jovens a fim 

de identificar os impactos desses artefatos nos circuitos de sociabilidade juvenis4. De todo modo, o

foco deste artigo se concentra na declaração de dois participantes em relação aos usos dos aparelhos 

celulares: Leon e Gemini5, nos quais consideramos serem participantes-chaves da pesquisa. A

etnografia é uma abordagem teórico/metodológica de caráter qualitativo e de raízes descritivas que 

visa realizar uma exposição de diversos fenômenos e características sociais e culturais de um 

determinado grupo social. Segundo Winkin (1998, p. 145), o viver a realidade do “outro” permite 

4 Este artigo resulta do trecho de uma dissertação de mestrado em construção.  
5 Ambos os nome são fictícios com a finalidade de preservar o anonimato dos jovens. 
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“aprender o social com todo o respeito que lhe é devido – e com todo o prazer que dele podemos 

retirar”. Para isso, estrutura-se o campo de estudos junto aos participantes, durante o período de 

nove meses. Enfim, as considerações em relação aos impactos desses dispositivos são resultado do

período de encontros, entrevistas e atividades realizadas junto aos participantes da pesquisa. 

2. SOBRE USOS E APROPRIAÇÕES: UMA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO DE
TELEFONES CELULARES:

Somente no Brasil, o ano de 2017 iniciou com aproximadamente 243,4 milhões de telefones 

celulares – número maior que a população do país (TELECO, 2017). Dados como esse permitem 

visualizar como é estrondosa a disseminação desses aparatos em relação à população nacional e 

também mundial. Entre os telefones móveis encontram-se inúmeros modelos que vão dos mais 

simples aos mais modernos smartphones. A obsolescência programada coordena o ritmo das 

atualizações desses equipamentos que já invadiram o cotidiano de grande parte da população global.

Logo, os constantes avanços no cenário tecnológico e comunicacional permitiram que os aparelhos 

celulares se tonassem ferramentas facilitadoras do dia-a-dia em aspectos como: comunicação e 

interação, além de atuar como um dispositivo de via de acesso à rede mundial de computadores. 

Portanto, sua constante presença no cotidiano da população possibilita pensar que esses artefatos 

englobam diferentes práticas de consumo que se distinguem de acordo com os contextos em que 

estão inseridos, principalmente, quando conectados à internet. 

A propagação da banda larga e a massificação de celulares do tipo smartphone vêm 

possibilitando que esses aparelhos assumam um papel importante na sociedade contemporânea. 

Somente em 2016, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apresenta que, pela primeira vez, o número de casas brasileiras com computadores e 

notebooks diminuiu, entretanto, a quantidade de acessos à internet pelo telefone celular aumentou –

a razão para esse fato, explica o Instituto de pesquisa, é que pela primeira vez em 11 anos, a renda 

dos brasileiros diminuiu6. Portanto, o contexto socioeconômico do país permite maior acesso a

internet pelo telefone celular devido ao seu custo benefício e maior facilidade de uso em 

comparação a computadores de mesa e notebooks. 

Ainda de acordo com esse tema, em matéria, a Agência Brasil7 pontua que o telefone celular

ganha força e se estabelece como principal meio de acesso à internet no país, ultrapassando os 

6 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/11/smartphones-superam-numero-de-residencias-com-
computadores.html. Acesso em de novembro de 2016. 
7 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-celular-se-consolida-como-o-principal-meio-de-
acesso-internet-no-brasil. Acesso em julho de 2017. 

1081



“aprender o social com todo o respeito que lhe é devido – e com todo o prazer que dele podemos 

retirar”. Para isso, estrutura-se o campo de estudos junto aos participantes, durante o período de 

nove meses. Enfim, as considerações em relação aos impactos desses dispositivos são resultado do

período de encontros, entrevistas e atividades realizadas junto aos participantes da pesquisa. 

2. SOBRE USOS E APROPRIAÇÕES: UMA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO DE
TELEFONES CELULARES:

Somente no Brasil, o ano de 2017 iniciou com aproximadamente 243,4 milhões de telefones 

celulares – número maior que a população do país (TELECO, 2017). Dados como esse permitem 

visualizar como é estrondosa a disseminação desses aparatos em relação à população nacional e 

também mundial. Entre os telefones móveis encontram-se inúmeros modelos que vão dos mais 

simples aos mais modernos smartphones. A obsolescência programada coordena o ritmo das 

atualizações desses equipamentos que já invadiram o cotidiano de grande parte da população global.

Logo, os constantes avanços no cenário tecnológico e comunicacional permitiram que os aparelhos 

celulares se tonassem ferramentas facilitadoras do dia-a-dia em aspectos como: comunicação e 

interação, além de atuar como um dispositivo de via de acesso à rede mundial de computadores. 

Portanto, sua constante presença no cotidiano da população possibilita pensar que esses artefatos 

englobam diferentes práticas de consumo que se distinguem de acordo com os contextos em que 

estão inseridos, principalmente, quando conectados à internet. 

A propagação da banda larga e a massificação de celulares do tipo smartphone vêm 

possibilitando que esses aparelhos assumam um papel importante na sociedade contemporânea. 

Somente em 2016, uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apresenta que, pela primeira vez, o número de casas brasileiras com computadores e 

notebooks diminuiu, entretanto, a quantidade de acessos à internet pelo telefone celular aumentou –

a razão para esse fato, explica o Instituto de pesquisa, é que pela primeira vez em 11 anos, a renda 

dos brasileiros diminuiu6. Portanto, o contexto socioeconômico do país permite maior acesso a

internet pelo telefone celular devido ao seu custo benefício e maior facilidade de uso em 

comparação a computadores de mesa e notebooks. 

Ainda de acordo com esse tema, em matéria, a Agência Brasil7 pontua que o telefone celular

ganha força e se estabelece como principal meio de acesso à internet no país, ultrapassando os 

6 Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/11/smartphones-superam-numero-de-residencias-com-
computadores.html. Acesso em de novembro de 2016. 
7 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-celular-se-consolida-como-o-principal-meio-de-
acesso-internet-no-brasil. Acesso em julho de 2017. 

microcomputadores que, desde 2015, apresentam uma redução no número de domicílios que 

acessam a internet por meio desses. Nesse ponto, são os conjuntos de atributos e funcionalidades 

que compõem os telefones celulares, aliado também à facilidade de aquisição, que permitem que 

esses aparelhos recebam destaque em relação ao acesso à internet. 

A inserção dos dispositivos móveis no tecido social permitiu que os aparelhos celulares fossem 

encarados pela sociedade como um item de necessidade. Os anseios por manter-se conectado junto 

aos demais usuários corroborou para que o telefone celular se tonasse uma peça única e repleta de 

histórias que acompanham a cada proprietário. Cada uma dessas histórias evidência a importância 

cultural que esse artefato veio ganhando ao longo da sua popularização. O uso e apropriação de 

telefones celulares adquire carga simbólica e assume novos significados que se diversificam de 

acordo com a sua inserção em determinados contextos e localidades. As práticas de consumo 

globais e locais estão, constantemente, produzindo novos sentidos e significados para estes 

artefatos. Os aparelhos celulares foram criados com o intuito de colocar as pessoas em contato, 

porém, suas distintas atualizações, modificações e, principalmente, apropriações corroboraram para 

que os modos de interação, comunicação e sociabilidade fossem sendo modificados. 

Cada sociedade cria sentido para as suas distintas práticas de consumo as quais são marcadas 

por atributos econômicos, sociais, culturais e geracionais. Nesse sentido, as práticas de consumo de 

telefones celulares ganham novos significados de acordo com os atributos em que estão em 

proximidade. Logo, cada aparelho é impactado pelas necessidades e normas culturais de um 

determinado grupo de indivíduos. Para sustentar essa perspectiva antropológica do consumo, apara-

se nas contribuições de Mary Douglas e Baron Isherwood (2004) e Daniel Miller (1997, 2013). 

Portanto, através dessa concepção articulam-se os impactos das práticas de consumo de telefones 

celulares no contexto das culturas juvenis. 

Os autores suscitam pensar em uma perspectiva cultural do consumo que é marcada pelas 

relações entre bens materiais e sociedade. Portanto, pensa-se sobre o consumo como um sistema de 

significação que cria sentidos e rituais para o ato da compra de bens materiais (DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2004). Para os autores o consumo é uma realidade cultural e coletiva (2004). Nesse 

sentido, a compra de bens materiais é atravessada por significados culturais que aproximam os bens 

materiais das relações sociais. Consumir torna-se um ato social construído por rituais culturais e 

simbólicos que criam novos sentidos para os bens. Ainda segundo os autores, o consumo serve para 

aproximar e afastar relações entre indivíduos sociais. Deste modo, consumir aproxima grupos, mas 

também, como aponta Bourdieu (2007), cria distinções entre indivíduos dentro da estrutura social. 

Nesse sentido, os bens materiais, isoladamente são neutros, todavia os seus usos são socialmente 

construídos e incorporados de significado, portanto, segundo os autores, esses bens “podem ser 
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“aprender o social com todo o respeito que lhe é devido – e com todo o prazer que dele podemos 
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notebooks diminuiu, entretanto, a quantidade de acessos à internet pelo telefone celular aumentou –

a razão para esse fato, explica o Instituto de pesquisa, é que pela primeira vez em 11 anos, a renda 

dos brasileiros diminuiu6. Portanto, o contexto socioeconômico do país permite maior acesso a

internet pelo telefone celular devido ao seu custo benefício e maior facilidade de uso em 

comparação a computadores de mesa e notebooks. 

Ainda de acordo com esse tema, em matéria, a Agência Brasil7 pontua que o telefone celular

ganha força e se estabelece como principal meio de acesso à internet no país, ultrapassando os 
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acessam a internet por meio desses. Nesse ponto, são os conjuntos de atributos e funcionalidades 

que compõem os telefones celulares, aliado também à facilidade de aquisição, que permitem que 

esses aparelhos recebam destaque em relação ao acesso à internet. 

A inserção dos dispositivos móveis no tecido social permitiu que os aparelhos celulares fossem 

encarados pela sociedade como um item de necessidade. Os anseios por manter-se conectado junto 

aos demais usuários corroborou para que o telefone celular se tonasse uma peça única e repleta de 

histórias que acompanham a cada proprietário. Cada uma dessas histórias evidência a importância 

cultural que esse artefato veio ganhando ao longo da sua popularização. O uso e apropriação de 

telefones celulares adquire carga simbólica e assume novos significados que se diversificam de 

acordo com a sua inserção em determinados contextos e localidades. As práticas de consumo 

globais e locais estão, constantemente, produzindo novos sentidos e significados para estes 

artefatos. Os aparelhos celulares foram criados com o intuito de colocar as pessoas em contato, 

porém, suas distintas atualizações, modificações e, principalmente, apropriações corroboraram para 

que os modos de interação, comunicação e sociabilidade fossem sendo modificados. 

Cada sociedade cria sentido para as suas distintas práticas de consumo as quais são marcadas 

por atributos econômicos, sociais, culturais e geracionais. Nesse sentido, as práticas de consumo de 

telefones celulares ganham novos significados de acordo com os atributos em que estão em 

proximidade. Logo, cada aparelho é impactado pelas necessidades e normas culturais de um 

determinado grupo de indivíduos. Para sustentar essa perspectiva antropológica do consumo, apara-

se nas contribuições de Mary Douglas e Baron Isherwood (2004) e Daniel Miller (1997, 2013). 

Portanto, através dessa concepção articulam-se os impactos das práticas de consumo de telefones 

celulares no contexto das culturas juvenis. 

Os autores suscitam pensar em uma perspectiva cultural do consumo que é marcada pelas 

relações entre bens materiais e sociedade. Portanto, pensa-se sobre o consumo como um sistema de 

significação que cria sentidos e rituais para o ato da compra de bens materiais (DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2004). Para os autores o consumo é uma realidade cultural e coletiva (2004). Nesse 

sentido, a compra de bens materiais é atravessada por significados culturais que aproximam os bens 

materiais das relações sociais. Consumir torna-se um ato social construído por rituais culturais e 

simbólicos que criam novos sentidos para os bens. Ainda segundo os autores, o consumo serve para 

aproximar e afastar relações entre indivíduos sociais. Deste modo, consumir aproxima grupos, mas 

também, como aponta Bourdieu (2007), cria distinções entre indivíduos dentro da estrutura social. 

Nesse sentido, os bens materiais, isoladamente são neutros, todavia os seus usos são socialmente 

construídos e incorporados de significado, portanto, segundo os autores, esses bens “podem ser 

usados como cercas ou como pontes” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004, p. 36). Por fim, o 

consumo atua com o propósito de traduzir as relações sociais e os atravessamentos que o mundo dos 

bens possui na esfera social. Assim, a significação desses objetos inseridos em sociedade é um 

passo para questionar as relações que são instituídas junto aos bens materiais. 

Nesse caminho, Daniel Miller (2007) irá refletir sobre uma perspectiva material do consumo o 

qual permita analisar os impactos da materialidade no contexto da sociedade contemporânea. Logo, 

o autor pondera sobre a importância dos objetos materiais na construção das dinâmicas de

socialização (2007, 2013). De tal forma, para Miller, o foco está na relação do indivíduo com os 

objetos cotidianos e como essas interações são capazes de significar os usos desses bens. Em suma, 

na maioria das vezes, os usos passam despercebidos, entretanto, a não percepção do envolvimento 

desses objetos nas dinâmicas sociais é o que permite a instauração de uma cultura material (2013).

Deste modo, a perspectiva material do consumo se apresenta como uma exaltação das relações e 

subjetividades que ocorrem através dos indivíduos e das materialidades, e não necessariamente 

como uma “ênfase errônea nos objetos ao invés das pessoas” (MILLER, 2007, p. 38).

A abordagem material do consumo, diferente das demais, não acredita no viés negativo do ato 

de consumir – o qual ataca o cenário da produção e enxerga essa ação como uma prática 

condenável. Portanto, essa abordagem realiza “uma compreensão mais profunda da especificidade 

de uma humanidade inseparável de sua materialidade” (MILLER, 2007, p, 47). Logo, essa

percepção possibilita analisar o consumo através dos usos e apropriações que estão presentes dentro 

de um cenário social. Essas distintas formas de manifestação do consumo são analisadas através dos 

impactos que os bens materiais possuem no cotidiano dos indivíduos, já que a sociedade não está 

“mais separada da sua materialidade intrínseca” (MILLER, 2007, p. 53).

De acordo as proposições sobre a perspectiva antropológica do consumo, deduz-se que os 

telefones celulares estão englobados nas práticas de consumo e, consequentemente, acabam sendo 

ressignificados a fim de criar novos sentidos para as ações em que estão inseridos. Nesse ponto, 

reflete-se sobre os impactos dos aparelhos celulares na construção dos circuitos de sociabilidade 

juvenil e como esses dispositivos influenciam na formação desse indivíduo enquanto ser social.

Para contribuir com os pontos levantados realizou-se uma etnografia durante o período de nove 

meses junto a um grupo de jovens de camadas populares da cidade de Santa Maria. A etnografia 

compreende o campo como um cenário de manifestações e fenômenos sociais, assim, observa-se as 

práticas de consumo de telefones celulares por jovens de camadas populares. A presença do 

pesquisador em campo e a observação das ações realizadas pelos participantes proporciona uma 

descrição densa dos impactos desses objetos no cotidiano dos jovens pesquisados. Portanto, 

atentam-se as manifestações do campo a fim de traçar um percurso etnográfico que siga os 
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usados como cercas ou como pontes” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004, p. 36). Por fim, o 

consumo atua com o propósito de traduzir as relações sociais e os atravessamentos que o mundo dos 

bens possui na esfera social. Assim, a significação desses objetos inseridos em sociedade é um 

passo para questionar as relações que são instituídas junto aos bens materiais. 

Nesse caminho, Daniel Miller (2007) irá refletir sobre uma perspectiva material do consumo o 

qual permita analisar os impactos da materialidade no contexto da sociedade contemporânea. Logo, 
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na maioria das vezes, os usos passam despercebidos, entretanto, a não percepção do envolvimento 

desses objetos nas dinâmicas sociais é o que permite a instauração de uma cultura material (2013).

Deste modo, a perspectiva material do consumo se apresenta como uma exaltação das relações e 

subjetividades que ocorrem através dos indivíduos e das materialidades, e não necessariamente 

como uma “ênfase errônea nos objetos ao invés das pessoas” (MILLER, 2007, p. 38).

A abordagem material do consumo, diferente das demais, não acredita no viés negativo do ato 

de consumir – o qual ataca o cenário da produção e enxerga essa ação como uma prática 

condenável. Portanto, essa abordagem realiza “uma compreensão mais profunda da especificidade 

de uma humanidade inseparável de sua materialidade” (MILLER, 2007, p, 47). Logo, essa

percepção possibilita analisar o consumo através dos usos e apropriações que estão presentes dentro 

de um cenário social. Essas distintas formas de manifestação do consumo são analisadas através dos 

impactos que os bens materiais possuem no cotidiano dos indivíduos, já que a sociedade não está 

“mais separada da sua materialidade intrínseca” (MILLER, 2007, p. 53).

De acordo as proposições sobre a perspectiva antropológica do consumo, deduz-se que os 

telefones celulares estão englobados nas práticas de consumo e, consequentemente, acabam sendo 

ressignificados a fim de criar novos sentidos para as ações em que estão inseridos. Nesse ponto, 

reflete-se sobre os impactos dos aparelhos celulares na construção dos circuitos de sociabilidade 

juvenil e como esses dispositivos influenciam na formação desse indivíduo enquanto ser social.

Para contribuir com os pontos levantados realizou-se uma etnografia durante o período de nove 

meses junto a um grupo de jovens de camadas populares da cidade de Santa Maria. A etnografia 

compreende o campo como um cenário de manifestações e fenômenos sociais, assim, observa-se as 

práticas de consumo de telefones celulares por jovens de camadas populares. A presença do 

pesquisador em campo e a observação das ações realizadas pelos participantes proporciona uma 

descrição densa dos impactos desses objetos no cotidiano dos jovens pesquisados. Portanto, 

atentam-se as manifestações do campo a fim de traçar um percurso etnográfico que siga os 

fenômenos construídos pelo meu envolvimento com os participantes. Portanto, ao longo dos 

primeiros contatos, foi possível perceber que todos os participantes possuem telefones celulares de 

diferentes modelos. Os principais usos alegados são: comunicação, acesso às redes sociais e 

entretenimento. De todo modo, as apropriações dos telefones celulares por esses jovens muitas 

vezes assumem a função de tática (CERTEAU, 1989). Para o Michel De Certeau, essas ações são 

condutas de bricolagem para “driblar os termos dos contratos sociais” (1989, p. 72) e assim, utilizar 

os dispositivos a fim de satisfazes suas necessidades enquanto indivíduo social juvenil. 

A familiaridade das culturas juvenis com as tecnologias da informação e comunicação (TICs) é 

inegável, fato este que é um indicativo da construção social desses indivíduos em proximidade com 

as tecnologias. Ser jovem, na contemporaneidade, exige maior domínio tecnológico do que a 

geração dos seus pais e avós. Nesse sentido, as tecnologias digitais configuram um cenário para a 

construção das redes de sociabilidade juvenil. Estar conectado passa a ser uma necessidade que é 

evidenciada pelas contas em distintas mídias digitais como Facebook, Instagram, Whatsapp, 

YouTube, entre outras plataformas. Desta forma, a questão apresentada por Martin-Barbero é 

imprescindível para se pensar a questão das juventudes em articulação com as tecnologias digitais. 

Logo, o autor irá dizer que “a tecnologia é, hoje, uma das metáforas mais potentes para 

compreender o tecido – redes e interfaces – de construção da subjetividade” (p. 20). Longe de 

pensar uma visão apocalíptica e caótica sobre os usos e apropriações das tecnologias digitais pelas 

culturas juvenis, portanto, reflete-se sobre este espaço como um cenário de construção de novas 

sociabilidades e como uma oportunidade de construção de novos vínculos sociais. 

Como apontado anteriormente, os telefones celulares são consumidos como vias de acesso à 

internet e configuram inúmeros usos com fins de atender as necessidades de cada indivíduo. Para as 

juventudes, percebe-se que as conexões indicam atender aos anseios de sociabilidade na esfera 

digital. Longe de criar distinções entre as interações na esfera off-line e on-line, tenta-se identificar 

os impactos das práticas de consumo desses dispositivos entre as juventudes de camadas populares.

Deste modo, os circuitos de sociabilidade estão interligados e refletem os usos e apropriações de

telefones celulares com o propósito de dar suporte as necessidades de interação entre esses 

indivíduos. 

3. JUVENTUDES CONECTADAS: O CONSUMO DE TELEFONES CELULARES POR
JOVENS DE CAMADAS POPULARES

Com o advento da modernidade as questões sobre as juventudes passam a ser um dos principais 

temas da opinião pública, principalmente através do discurso midiático que é impulsionado pelos 
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3. JUVENTUDES CONECTADAS: O CONSUMO DE TELEFONES CELULARES POR
JOVENS DE CAMADAS POPULARES

Com o advento da modernidade as questões sobre as juventudes passam a ser um dos principais 

temas da opinião pública, principalmente através do discurso midiático que é impulsionado pelos 

programas televisivos, pela propaganda e também pela moda. O “ser jovem”, representado pelas 

capas das revistas, novelas e anúncios comerciais, é poder deter da liberdade de usufruir o melhor 

que esta fase da vida pode vir a oferecer. Segundo Kehl (2004), “o adolescente nas últimas décadas 

do século XX deixou de ser a criança grande, desajeitada e inibida, de pele ruim e hábitos 

antissociais, para se transformar no modelo de beleza, liberdade e sensualidade para todas as faixas 

etárias.” (p. 93). Essa construção midiática entoa discursos para conquistar o público teen – faixa de 

mercado que recebe a atenção das corporações – e passa a ganhar visibilidade. A indústria cultural e 

do entretenimento procura, através da “juvenilização” (BORELLI, 2008), conquistar distintas 

camadas de mercado. Assim, calças jeans, best sellers, blockbusters, entre outros produtos 

elaborados para as camadas juvenis ganham apelo nos demais outros grupos sociais como adultos, 

crianças e inclusive idosos. 

Ainda segundo Kehl, “a associação entre juventude e consumo favoreceu o florescimento de 

uma cultura adolescente altamente hedonista” (2004, p. 93). Os produtos de beleza, as tendências de 

moda, o corpo ideal são retratos da construção cultural que está em voga no mercado. Sucessos 

midiáticos como a novela Malhação8, a mais de 22 anos presente na TV aberta, evidenciam o apelo

mercadológico que busca dialogar e vender para as camadas juvenis. Ser jovem é trend, é a 

tendência mercadológica das últimas décadas, o qual identificou na população que têm entre 12 e 24 

anos, uma possibilidade de setor de venda e um público já etiquetado pelos seus comportamentos e 

estereótipos. 

De todo modo, mais do que uma construção midiática, a juventude é uma construção social que 

adquire inúmeros sentidos de acordo com a sua inserção em distintos contextos históricos e 

geográficos. Porém, para tentar desvendar as inquietações por traz desse conceito ampara-se em 

Bourdieu (1989) e Abramo (2005). Para o sociólogo francês, “juventude” nada mais é do que 

“apenas uma palavra” (1989). Ainda segundo o autor, juventude é uma invenção social, construída 

dentro da estrutura da sociedade através de lutas de poder entre grupos geracionais (1989, p. 113). 

A construção de representações para uma idade biológica é fruto de manipulação social, o qual 

institui modos de comportamento juvenil que etiquetam as categorias etárias. Desta forma, 

Bourdieu irá abordar que o conceito de juventude não se sustenta por si só, pois é incapaz de 

englobar uma população e seu conjunto de particularidades dentro de uma categoria etária na 

estrutura social (ABRAMO, 2005, p. 42). O conceito de juventude é determinado por um conjunto 

de particularidades e atravessamentos que buscam evidenciar o comportamento e a representação da 

cultura juvenil. Portanto, a complexidade de pensar a juventude dentro de um único sentido singular 

8 Telenovela da TV Globo que está no ar desde 1995. 
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aumenta. Definitivamente, ser jovem de classe popular é diferente do que é ser jovem de camada 

média alta. Inúmeras outras esferas atravessam o que é ser jovem como: classe; gênero; raça;

religião; diferenças etárias; entre tantos outros fatores. Logo, é necessário pensar em juventude na 

sua pluralidade, ou seja, em “juventudes” (ABRAMO, 2005; GUIMARÃES, 2005; SOUZA, 2005; 

CASSAB, 2011). 

O consumo está articulado às culturas juvenis e se mostra de distintas formas. De todo modo, os 

telefones celulares representaram um item de necessidade entre esses indivíduos. No contexto 

histórico, as gerações mais novas nasceram e acompanharam a popularização e a evolução 

tecnológica desses aparelhos que atualmente são tão presentes nos contextos sociais. Para muitos 

desses jovens, o primeiro telefone celular foi um presente dos pais como uma forma de controle e 

vigilância, assim como pontuam os estudos de Nicolaci-da-Costa (2006). De todo modo, as práticas 

de consumo destes dispositivos pelos jovens auxiliaram na construção da sua própria linguagem, 

dinâmicas de interação e circuitos de sociabilidade para estabelecer contatos com amigos, colegas e 

conhecidos através de grupos de mensagens instantâneas, aplicativos e outros recursos. Todavia, a 

principal prerrogativa para essas dinâmicas é a conexão com a rede mundial de computadores por 

meio de um telefone celular. 

De tal modo, André Lemos (2007) irá pensar o telefone celular como um “Dispositivo Híbrido 

Móvel de Conexão Multiredes (DHMCM)” (LEMOS, 2007, 25). O hibridismo dos aparelhos 

celulares viabiliza que ele possa atender as funções de múltiplos equipamentos como câmeras 

fotográficas, GPS, bússola, despertador, além de estar conectados a multiredes como a redes de 

internet sem fio, bluetooth, redes de satélite entre múltiplas outras (LEMOS, 2007). A conexão a 

estas redes corrobora para que esse item possa ser encarado como uma plataforma de conexão a 

internet de baixo custo, em comparação a alguns computadores de mesa e notebooks. 

A juventude está vinculada a cena digital e as práticas de consumo destes itens tornam-se uma 

ação de inserção em grupos sociais. Ter um telefone celular de uma determinada marca, estar 

presente em uma mídia digital e participar de um grupo de mensagens instantâneas são pontos 

influentes para os jovens pesquisados. Segundo Gisela Castro, a juventude contemporânea é fruto 

do consumo de distintas telas e pela participação na esfera digital (2012). A autora irá denominar a 

esses jovens multissintonizados de screenagers – que é a união de teenager (adolescente em inglês) 

e screen (tela em inglês) (CASTRO, 2012, p. 62). Essa juventude é marcada pelo uso de 

dispositivos eletrônicos que consequentemente se tornaram “equipamentos mais leves, portáteis e 

de uso cada vez mais individualizado” (CASTRO, 2012, p. 64) – como os telefones celulares. 

Todavia, esses artefatos e as suas inúmeras funcionalidades são encarados com desapreço quando 

não vinculados a uma conexão a internet (RODRIGUES, 2016). Estar conectado passa a ser algo 
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ação de inserção em grupos sociais. Ter um telefone celular de uma determinada marca, estar 
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influentes para os jovens pesquisados. Segundo Gisela Castro, a juventude contemporânea é fruto 

do consumo de distintas telas e pela participação na esfera digital (2012). A autora irá denominar a 

esses jovens multissintonizados de screenagers – que é a união de teenager (adolescente em inglês) 

e screen (tela em inglês) (CASTRO, 2012, p. 62). Essa juventude é marcada pelo uso de 

dispositivos eletrônicos que consequentemente se tornaram “equipamentos mais leves, portáteis e 

de uso cada vez mais individualizado” (CASTRO, 2012, p. 64) – como os telefones celulares. 

Todavia, esses artefatos e as suas inúmeras funcionalidades são encarados com desapreço quando 

não vinculados a uma conexão a internet (RODRIGUES, 2016). Estar conectado passa a ser algo 

fundamental para as culturas juvenis, pois o cenário digital representa novos formatos de 

sociabilidade em que seus pares estão disseminados. Ao encontro dessa necessidade, os telefones 

celulares atuam como plataformas de acesso, e para as camadas populares, esses dispositivos 

representam uma solução rápida e de baixo custo para estar conectado.  

No caso das classes menos favorecidas, a porta de entrada para o mundo digital 
costuma ser o celular, seguido pelo computador em casa, na escola, telecentro, ou 
lan house. Mesmo que possuam computador, muitos jovens de baixa renda nem 
sempre têm acesso a internet.  (CASTRO, 2012, p. 67). 

Na perspectiva do consumo deter de um aparelho celular moderno e com melhores 

funcionalidades proporciona status social as camadas dos screenagers. Castro apresenta que 

“equipamentos de ponta tornam-se símbolos de distinção e classificação social” (2012, p. 74). Deste 

modo, foi possível perceber que o consumo de modelos de telefone celular como o iPhone

evidenciam status social e diferenciação entre os participantes da pesquisa. Como relatado, o 

modelo da Apple é um símbolo de distinção, pois, segrega os telefones celulares “sofisticados”, dos 

mais comuns e usuais. Entre os participantes, apenas dois já tiveram um smartphone da marca 

iPhone. Para eles, o dispositivo é um dos melhores telefones do mercado devido as suas 

funcionalidades e rapidez do sistema operacional. Fato interessante é que, para os participantes, 

esses atributos estão diretamente relacionados à marca. De todo modo, as justificativas dos jovens 

não apontam somente para um viés funcionalista, ainda que, os usos mencionados para estes 

aparelhos são usuais (comunicação e acesso as redes sociais), o que poderia ser utilizado por 

qualquer outro equipamento menos “avançado”.

Entre essa e demais práticas de consumo dos participantes da pesquisa é possível visualizar o 

telefone celular atuando em duas esferas nos circuitos de sociabilidade juvenil: o conflito e o 

relacionamento amoroso/sexual. Estas duas esferas estão conectadas aos aparelhos celulares através 

de um conjunto de táticas (CERTEAU, 1989), utilizadas pelos jovens para fins de construção e/ou 

manutenção dos seus circuitos de sociabilidade. Nesse ponto, dá-se início a sessão analítica do 

trabalho que busca destrinchar os impactos das práticas de consumo de telefones celulares por 

jovens de camadas populares através das duas esferas identificadas.

Desta forma, através das entrevistas com os participantes-chaves da pesquisa foi possível 

identificar dois cenários digitais onde se configuram espaços de sociabilidade digital: um grupo no 

Mensager e outro grupo no Whatsapp. Segundo os jovens, os dois espaços estão sempre 

movimentados com diversos assuntos, entretanto, uma das temáticas é imperativa em relação ao 

restante do conteúdo: os conflitos. Leon revela que essas práticas acabam ganhando espaço tanto no 
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Entre essa e demais práticas de consumo dos participantes da pesquisa é possível visualizar o 

telefone celular atuando em duas esferas nos circuitos de sociabilidade juvenil: o conflito e o 

relacionamento amoroso/sexual. Estas duas esferas estão conectadas aos aparelhos celulares através 

de um conjunto de táticas (CERTEAU, 1989), utilizadas pelos jovens para fins de construção e/ou 

manutenção dos seus circuitos de sociabilidade. Nesse ponto, dá-se início a sessão analítica do 

trabalho que busca destrinchar os impactos das práticas de consumo de telefones celulares por 

jovens de camadas populares através das duas esferas identificadas.

Desta forma, através das entrevistas com os participantes-chaves da pesquisa foi possível 

identificar dois cenários digitais onde se configuram espaços de sociabilidade digital: um grupo no 

Mensager e outro grupo no Whatsapp. Segundo os jovens, os dois espaços estão sempre 

movimentados com diversos assuntos, entretanto, uma das temáticas é imperativa em relação ao 

restante do conteúdo: os conflitos. Leon revela que essas práticas acabam ganhando espaço tanto no 

Mensager como no Whatsapp. Durante esses embates, alguns participantes se utilizam de 

ferramentas como prints9, áudios e gifs para lançar “indiretas” ou iniciar discussões. De acordo com

o participante-chave, os conflitos acontecem por diversos motivos que vão desde: ofensas,

problemas mal resolvidos e até mesmo situações banais. Na sequência, a imagem (Imagem 1) 

ilustra uma cena de conflito entre os participantes. Neste recorte, o embate foi iniciado devido a

discordâncias na atribuição de funções para arrecadação de dinheiro para a formatura da turma.  

Imagem 1: Discussão no grupo do Mensager dos jovens participantes da pesquisa 
Fonte: www.facebook.com (2017) 

Os conflitos são marcados por palavras de baixo-calão, ofensas e indiretas, mas não são 

configurados entre os jovens como bullying. Para os participantes o alto grau de intimidade e de 

diferenciação entre si corroboram para a iniciação de discussões. Muitas das vezes, os conflitos 

adquirem uma ordem de entretenimento e acabam sendo iniciados com o propósito de divertir os 

demais participantes do grupo. Nesse cenário, alguns dos jovens são protagonistas, sendo os 

principais atores a iniciar ou participar da discussão, os demais outros participantes acompanham, 

provocam ou se ausentam desse cenário. Ademais, este circuito de sociabilidade acaba adquirindo 

dimensões de “jogo”, logo, para esses indivíduos os conflitos se iniciam com o propósito de medir 

9 Captura em imagem da tela. 
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relacionamento amoroso/sexual. Estas duas esferas estão conectadas aos aparelhos celulares através 
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Desta forma, através das entrevistas com os participantes-chaves da pesquisa foi possível 
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discordâncias na atribuição de funções para arrecadação de dinheiro para a formatura da turma.  

Imagem 1: Discussão no grupo do Mensager dos jovens participantes da pesquisa 
Fonte: www.facebook.com (2017) 

Os conflitos são marcados por palavras de baixo-calão, ofensas e indiretas, mas não são 

configurados entre os jovens como bullying. Para os participantes o alto grau de intimidade e de 

diferenciação entre si corroboram para a iniciação de discussões. Muitas das vezes, os conflitos 

adquirem uma ordem de entretenimento e acabam sendo iniciados com o propósito de divertir os 

demais participantes do grupo. Nesse cenário, alguns dos jovens são protagonistas, sendo os 

principais atores a iniciar ou participar da discussão, os demais outros participantes acompanham, 

provocam ou se ausentam desse cenário. Ademais, este circuito de sociabilidade acaba adquirindo 

dimensões de “jogo”, logo, para esses indivíduos os conflitos se iniciam com o propósito de medir 

9 Captura em imagem da tela. 

relações de poder entre os participantes. Nesta esfera, as práticas de conflito exercem a função de 

manutenção do circuito de sociabilidade. Ainda que de grandes dimensões, os embates entre jovens 

não levam a quebras de laços de amizade. Para eles, os conflitos são apenas uma maneira de 

sociabilidade que se estabelece na esfera digital e é mediada pelos telefones celulares.  

Outro modo de sociabilidade mediado por esses dispositivos são as práticas de relacionamento 

amoroso/sexual. Gemini pontua que já experimentou aplicativos de relacionamento como Badoo10,

entretanto o jovem afirma que a suas experiências com o software não foram bem sucedidas, o 

fazendo desinstalá-lo de seu smartphone. Logo, para muitos desses indivíduos, as experiências de 

nível amoroso e sexual operam por relações mediadas pelos aparelhos celulares, que acabam por se 

tornar ferramentas aliadas para a instauração de conversação com o gênero de interesse. Essas 

interações são executadas com o objetivo da conquista de necessidades amorosas ou sexuais que 

possam ser articuladas através dos usos dos telefones celulares. 

Indo a diante, a investigação no cenário das mídias digitais identificou alguns fenômenos que 

estão englobadas nas práticas de relacionamento amoroso/sexual. Assim, quando os participantes 

publicam suas fotos em suas respectivas mídias sociais, de prontidão percebem-se as inúmeras 

curtidas e reações vinculadas a estas imagens; todavia, o fenômeno não se enquadra somente nas 

imagens e nas reações, mas sim nos comentários deixados. Nesse nível, revelam-se os graus de 

afeto vinculados aos elogios e às frases de carinho deixadas nos comentários da mídia social 

(Imagem 2). 

10 O Badoo é uma rede social voltada para a expansão dos círculos de amizades, todavia, muitos dos seus usos são o 
com o propósito de dating e encontros sexuais. 
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Imagem 2: Comentário de nível afetivo no Facebook de Gemini 
Fonte: www.facebook.com (2017) 

Outro cenário presente na construção dos vínculos afetivos é o “spotted11 Alto da

Compaixão”12. A página foi criada pelos alunos do colégio (mesma escola dos 13 participantes da

pesquisa) em uma mídia social e sua função é administrar cantadas e indiretas amorosas entre os 

alunos do próprio colégio. Logo, de maneira anônima, os jovens enviam mensagens afetivas para 

outros estudantes com o objetivo de conquistar o seu parceiro ou parceira. Todavia, grande parcela 

das mensagens é encarada através de uma lógica de entretenimento ou diversão, sendo entendido 

pelos participantes como uma forma de se divertir com os relacionamentos alheios. 

Por fim, os telefones celulares e as mídias sociais atuam a favor da construção e manutenção de 

vínculos de sociabilidade. Logo, as práticas sociais mediadas por esses artefatos são encaradas 

como táticas (CERTEAU, 1989) a fim de atender as necessidades em relação às dinâmicas de 

interação e comunicação digitais contemporâneas. Nesse sentido, as ações de sociabilidade 

mediadas pelos telefones celulares demarcam o nível de importância que esse dispositivo adquire 

em relação à construção e manutenção das redes de sociabilidade juvenis. 

4. CONCLUSÕES DE UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO: ALGUMAS PERSPECTIVAS

As conclusões que são apresentadas ao final desse artigo são preliminares e se justificam devido

ao fato do campo ainda estar em construção. Logo, as práticas de consumo de telefones celulares 

por jovens de camadas populares e seus impactos nos circuitos de sociabilidade juvenis aqui 

identificados são algumas das considerações parciais aqui presentes. De todo modo, percebe-se que 

para os participantes da pesquisa os aparelhos celulares corroboram com a construção e manutenção 

dos circuitos de sociabilidade presentes dentro e fora da esfera digital.  

Logo, para esses jovens, os telefones celulares adquirem novos significados a fim de atender às 

necessidades de conexão e interação. Portanto, utilizar os aparelhos celulares como dispositivos de 

via de acesso à internet se torna uma ação a fim de garantir a presença nos cenários de sociabilidade 

digitais. De todo modo, as questões de sociabilidade não estão exclusivamente vinculadas à esfera 

virtual. Como pontuado por Castro (2012), os telefones celulares e seus diferentes modelos podem 

gerar níveis de distinção entre as camadas dos screenagers. Logo, os participantes com modelos de 

última geração ou marcas de renome como iPhone são vistos com desdém ou inveja por parte dos 

outros jovens. De tal modo, encara-se essas práticas de consumo como ações enriquecidas de 

11 Os Spotted são brincadeiras digitais em que os participantes são convidados a enviar cantadas e indiretas amorosas 
anônimas para os seus remetentes. 
12 Nome fictício para a escola em que os jovens participantes da pesquisa estudam. 
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significado através de dinâmicas de diferenciação entre o grupo estudado. 

Indo a diante, entre as práticas de sociabilidade juvenil presentes na esfera digital encontram-se: 

os conflitos; e os relacionamentos amorosos/sexuais. Entretanto, para efetuar essas práticas é

necessário estar conectado. Nesse sentido, o fator da conexão do telefone celular com uma rede de 

internet se evidencia fundamental para alguns participantes da pesquisa, os quais procuram atender 

aos anseios de atuação em alguns circuitos de sociabilidade reclusos a esfera digital. Desta forma, o 

acesso à rede mundial de computadores por parte desses indivíduos visa atender as necessidades de 

visibilidade frente aos cenários de sociabilidade construídos na internet. Portanto, estar conectado é 

primordial, pois, possibilita uma via de ingresso a variados cenários de interação presentes na web. 

Nestes ambientes de participação é comum o exercício de práticas de conflito entre os jovens. 

As dinâmicas de conflito são alimentadas por um conjunto de táticas (CERTEAU, 1989) que 

estruturam os campos de discussão. Assim, em quadros de enfrentamento são utilizados 

provocações, ofensas, áudios com indiretas e imagens provocativas a fim de medir forças com os 

demais atores participantes. Deste modo, as dinâmicas de conflito são atravessadas por uma lógica 

de “jogo”, no qual esses jovens competem a fim de disputar as relações de poder. Em suma, os 

demais participantes confessam que esses embates são encarados com tom de diversão, pois 

demarcam interação e entretenimento, principalmente, para os jovens que só acompanham esses

conflitos. 

Ademais, as relações de nível afetivo presentes na esfera digital delimitam um cenário de 

interações e de sedução entre os jovens. Para isso, as conversações e comentários de nível 

amoroso/sexual podem ser lançados com o intuito de iniciar novos laços sociais ou de demarcar 

interesse. Nesse nível, identifica-se o fenômeno dos nudes e do “sexting13” como táticas

(CERTEAU, 1989) que assumem um papel fundamental na construção da sociabilidade das culturas 

juvenis. Entretanto, em cenários como a página do spotted da escola, as relações afetivas também 

são demarcadas por dinâmicas de entretenimento. Desta forma, as indiretas lançadas entre os 

participantes e os jogos de sedução presentes nesse cenário evidenciam novas dinâmicas de 

entretenimento que cercam as normas de sociabilidade juvenil mediadas pelos telefones celulares. 

Por fim, as práticas de consumo aqui identificadas são representações de usos locais de um 

grupo de jovens de camadas populares envolto por questões culturais particulares. Logo, dentro de 

uma perspectiva antropológica do consumo compreende-se que os telefones celulares, quando 

marcados pelas interações sociais, são enriquecidos de sentido que se diferenciam por questões 

culturais e simbólicas (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004; MILLER, 2007). Assim, expõem que as 

13 Conversas em plataformas digitais marcadas pelo conteúdo sexual. 
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culturais e simbólicas (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004; MILLER, 2007). Assim, expõem que as 

13 Conversas em plataformas digitais marcadas pelo conteúdo sexual. 

práticas de sociabilidade juvenis transformam os usos dos telefones celulares a fim de ressignificar 

as experiências desses indivíduos. Portanto, esses novos significados atribuídos demarcam o 

impacto dos aparelhos celulares na construção e manutenção dos circuitos de sociabilidade de 

jovens de camadas populares.  
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primordial, pois, possibilita uma via de ingresso a variados cenários de interação presentes na web. 

Nestes ambientes de participação é comum o exercício de práticas de conflito entre os jovens. 

As dinâmicas de conflito são alimentadas por um conjunto de táticas (CERTEAU, 1989) que 

estruturam os campos de discussão. Assim, em quadros de enfrentamento são utilizados 

provocações, ofensas, áudios com indiretas e imagens provocativas a fim de medir forças com os 

demais atores participantes. Deste modo, as dinâmicas de conflito são atravessadas por uma lógica 

de “jogo”, no qual esses jovens competem a fim de disputar as relações de poder. Em suma, os 

demais participantes confessam que esses embates são encarados com tom de diversão, pois 

demarcam interação e entretenimento, principalmente, para os jovens que só acompanham esses

conflitos. 

Ademais, as relações de nível afetivo presentes na esfera digital delimitam um cenário de 

interações e de sedução entre os jovens. Para isso, as conversações e comentários de nível 

amoroso/sexual podem ser lançados com o intuito de iniciar novos laços sociais ou de demarcar 

interesse. Nesse nível, identifica-se o fenômeno dos nudes e do “sexting13” como táticas

(CERTEAU, 1989) que assumem um papel fundamental na construção da sociabilidade das culturas 

juvenis. Entretanto, em cenários como a página do spotted da escola, as relações afetivas também 

são demarcadas por dinâmicas de entretenimento. Desta forma, as indiretas lançadas entre os 

participantes e os jogos de sedução presentes nesse cenário evidenciam novas dinâmicas de 

entretenimento que cercam as normas de sociabilidade juvenil mediadas pelos telefones celulares. 

Por fim, as práticas de consumo aqui identificadas são representações de usos locais de um 

grupo de jovens de camadas populares envolto por questões culturais particulares. Logo, dentro de 

uma perspectiva antropológica do consumo compreende-se que os telefones celulares, quando 

marcados pelas interações sociais, são enriquecidos de sentido que se diferenciam por questões 

culturais e simbólicas (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004; MILLER, 2007). Assim, expõem que as 

13 Conversas em plataformas digitais marcadas pelo conteúdo sexual. 

práticas de sociabilidade juvenis transformam os usos dos telefones celulares a fim de ressignificar 

as experiências desses indivíduos. Portanto, esses novos significados atribuídos demarcam o 

impacto dos aparelhos celulares na construção e manutenção dos circuitos de sociabilidade de 

jovens de camadas populares.  
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GESTIÓN DE MARCA Y ADAPTACIÓN PARADIGMÁTICA. DEL IMPACTO MASIVO 
CLÁSICO A LAS NUEVAS CONEXIONES TRANSMEDIA. 

Santiago Mayorga Escalada 
(Universidad Pontificia de Salamanca. España) 

RESUMO 

El papel de la marca ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la historia. Su evolución más 
relevante se produce a partir de la industrialización. La economía crece, tiende a liberalizarse a lo 
largo del tiempo y la lógica comercial se impone para dar lugar a una serie de cambios de naturaleza 
puramente comercial y en los hábitos de consumo. Las marcas viven una etapa muy próspera a lo 
largo del siglo XX hasta llegar al nuevo siglo donde gozan de un papel protagonista siendo el activo 
más relevante y valioso con que cuentan las corporaciones. Las técnicas y los elementos  que se van 
a utilizar a la hora de construir un proceso integrado de gestión de marca que resulte eficiente debe 
contar con un enorme dinamismo y capacidad de innovación que facilite la adaptación constante de 
la marca a la coyuntura del momento. Para ello hay que establecer una serie de medidas 
innovadoras encaminadas a llegar a su público de la forma más efectiva posible. El programa de 
comunicaciones integradas funciona como correa de transmisión con el objetivo de transmitir un 
mensaje coherente acerca de la marca a través de diferentes medios, canales y soportes que resulte 
de interés, o entretenido, para su target. Los medios tradicionales y la comunicación intrusiva 
pierden eficiencia frente a una nueva realidad donde las técnicas de comunicación transmedia no 
intrusivas ganan protagonismo gracias a su capacidad para conectar a la marca con sus públicos de 
forma relevante.. 

Palavras-chave: gestión de marca; comunicaciones integradas de marca; publicidad no intrusiva; 
transmedia; engagement; storytelling. 

1. INTRODUÇÃO

El papel de la marca ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la historia, asociada de 
forma directa a la determinada coyuntura que se ha ido conformando en torno a cada una de las 
diferentes civilizaciones creadas por el hombre. Su evolución más relevante se produce a partir de la 
industrialización (Eguizabal, 2007). La economía crece, tiende a liberalizarse a lo largo del tiempo 
y la lógica comercial se impone para dar lugar a una serie de cambios en los hábitos de consumo. 
Las marcas viven una etapa muy próspera a lo largo del siglo XX hasta llegar a nuestros días donde 
gozan de un papel protagonista siendo el activo más relevante y valioso con que cuentan las 
corporaciones.  

El devenir histórico de las marcas ha sido motivo de estudio a través de diferentes ámbitos, 
destacando los que se realizan desde el prisma profesional y académico. Bien es cierto que nos 
encontramos ante un fenómeno que por su naturaleza eminentemente dinámica y multidisciplinar 
resulta difícil de acotar (Benavides, 2013). Esta situación provoca que se realicen numerosos 
acercamientos a la materia a través de diferentes corrientes y disciplinas lo que produce que, a su 
vez, existan múltiples interpretaciones. El fenómeno de la marca queda, en muchas ocasiones, 
amputado bajo una suerte de departamentalización o especialización disciplinar que puede ir desde 
la comunicación hasta el marketing pasando por el diseño, la publicidad, etc. Esta cuestión implica 
que el objeto de estudio acaba particionado lo que le conduce a perder una parte importante de su 
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1. INTRODUÇÃO

El papel de la marca ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la historia, asociada de 
forma directa a la determinada coyuntura que se ha ido conformando en torno a cada una de las 
diferentes civilizaciones creadas por el hombre. Su evolución más relevante se produce a partir de la 
industrialización (Eguizabal, 2007). La economía crece, tiende a liberalizarse a lo largo del tiempo 
y la lógica comercial se impone para dar lugar a una serie de cambios en los hábitos de consumo. 
Las marcas viven una etapa muy próspera a lo largo del siglo XX hasta llegar a nuestros días donde 
gozan de un papel protagonista siendo el activo más relevante y valioso con que cuentan las 
corporaciones.  

El devenir histórico de las marcas ha sido motivo de estudio a través de diferentes ámbitos, 
destacando los que se realizan desde el prisma profesional y académico. Bien es cierto que nos 
encontramos ante un fenómeno que por su naturaleza eminentemente dinámica y multidisciplinar 
resulta difícil de acotar (Benavides, 2013). Esta situación provoca que se realicen numerosos 
acercamientos a la materia a través de diferentes corrientes y disciplinas lo que produce que, a su 
vez, existan múltiples interpretaciones. El fenómeno de la marca queda, en muchas ocasiones, 
amputado bajo una suerte de departamentalización o especialización disciplinar que puede ir desde 
la comunicación hasta el marketing pasando por el diseño, la publicidad, etc. Esta cuestión implica 
que el objeto de estudio acaba particionado lo que le conduce a perder una parte importante de su 

propio significado, las partes no dejan que entendamos el todo, cuestión que dificulta enormemente 
la adopción de una perspectiva integral que nos ayude a entender el fenómeno en su totalidad. A 
esta cuestión se añade la problemática de la confusión teórica que se produce a través de la 
contribución de los diferentes expertos en la materia. Los autores, en vez de avanzar hacia un marco 
teórico claro, conciso y pedagógico que resulte fácilmente comprensible, tienden a construir su 
propia corriente de pensamiento para definir el fenómeno. Se llegan a introducir perspectivas 
puramente personalistas donde además se tiende a utilizar el uso de conceptos de elaboración propia 
(Fernández Gómez, 2013). En la gran mayoría de las ocasiones que señalamos el estudio de la 
marca y su gestión han quedado relegados a una cuestión puramente comercial o de prestigio 
profesional en beneficio de un autor o agencia determinada. 

El papel protagonista que adopta la marca en nuestros días, y el fenómeno asociado a su desarrollo, 
implica que las técnicas que se van a utilizar a la hora de construir un proceso de gestión que resulte 
eficiente deba contar con un enorme dinamismo y capacidad de innovación que facilite la 
adaptación constante a la coyuntura del momento (Keller, 2008). Las marcas tienen que saber 
interpretar el desarrollo tecnológico, el papel que juega internet, las nuevas formas de 
comunicación, la formación que adquieren los usuarios y el rol de poder que adopta el consumidor, 
los caminos que llevan hacia la decisión de compra, las relaciones entre la marca y su target, o el 
propio papel social que juegan las marcas como agentes culturales protagonistas con una notable 
influencia en la construcción social. De cualquier forma, y a través de su proceso de gestión, las 
marcas necesitan de aprendizaje para establecer relaciones valiosas con sus consumidores 
potenciales a través de conversaciones y experiencias haciendo percibir su oferta como única, 
dotándola de un valor añadido diferencial frente a su competencia.     

El proceso estratégico de gestión de una marca que ha entendido los cambios que se están 
produciendo a lo largo del siglo XXI lleva a establecer una serie de medidas innovadoras 
encaminadas a llegar a su público de la forma más efectiva posible (Brujó, 2010). El programa de 
comunicaciones integradas de una organización en la actualidad debe lograr transmitir un mensaje 
coherente acerca de la marca a través de diferentes medios, canales y soportes que resulte de interés, 
o entretenido, para su target. Los medios tradicionales y la comunicación intrusiva pierden
eficiencia frente a una nueva realidad donde las técnicas de comunicación transmedia no intrusivas
ganan protagonismo gracias a su capacidad para conectar a la marca con sus públicos de forma
relevante (Mayorga, 2016).

A la hora de refutar la eficacia en el uso de técnicas de comunicación transmedia y su identificación 
como parte indispensable dentro de la estrategia que forma parte del proceso de gestión de una 
marca es necesario desarrollar una metodología teórica que, de forma lógica y escalonada, nos lleve 
desde la evolución histórica de la marca hasta la identificación de una serie de etapas 
paradigmáticas que finalmente van a arrojarnos luz sobre la coyuntura actual asociada a la gestión 
de marca y las técnicas más eficientes a utilizar en su desarrollo. 

2. HISTORIA DE LA MARCA

De forma cronológica vamos a observar cómo la naturaleza y el papel de la marca van 
evolucionando de forma íntimamente ligada a las relaciones sociales y al intercambio de mercancías 
entre diferentes pueblos y personas.    

2.1. ARQUEOLOGÍA DE LA MARCA. 

La primera concepción prehistórica de la marca escapa de cualquier lógica comercial. Se 
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como parte indispensable dentro de la estrategia que forma parte del proceso de gestión de una 
marca es necesario desarrollar una metodología teórica que, de forma lógica y escalonada, nos lleve 
desde la evolución histórica de la marca hasta la identificación de una serie de etapas 
paradigmáticas que finalmente van a arrojarnos luz sobre la coyuntura actual asociada a la gestión 
de marca y las técnicas más eficientes a utilizar en su desarrollo. 

2. HISTORIA DE LA MARCA

De forma cronológica vamos a observar cómo la naturaleza y el papel de la marca van 
evolucionando de forma íntimamente ligada a las relaciones sociales y al intercambio de mercancías 
entre diferentes pueblos y personas.    

2.1. ARQUEOLOGÍA DE LA MARCA. 

La primera concepción prehistórica de la marca escapa de cualquier lógica comercial. Se 

circunscribe al fenómeno del marcaje asociado al hecho físico de marcar por incisión o a través de 
ejercer presión sobre un objeto con el objetivo de que puedan ser identificado y reconocido (Costa, 
2004). Esta firma lleva implícito también un sesgo de diferenciación que intenta distinguir la 
mercancía respecto de las demás.  

La técnica del marcaje va a ser utilizada con mucha frecuencia en el Antiguo Egipto. Se han 
recuperado numerosos objetos marcados con señas de identidad relativas a cuestiones religiosas y 
culturales, papel que también jugaban las propias pirámides. Nos encontramos ante una actividad 
primigenia de propaganda asociada de forma intrínseca al propio desarrollo de esta civilización. 
Logran poner en marcha una vía de transporte comercial en torno al río Nilo dedicada al 
intercambio de mercancías. Los fenicios toman el espíritu comercial del Antiguo Egipto para hacer 
que crezca de una forma exponencial muy significativa. Su apuesta por mejorar las técnicas de 
transporte y abrir nuevas vías comerciales conduce a una mejora notable en todo lo que tiene que 
ver con la navegación (Checa, 2007). Este hecho provoca que multipliquen el tránsito comercial con 
otros pueblos lo que repercute en una mayor actividad a la hora de intercambiar diferentes 
productos así como en un desarrollo de técnicas encaminadas a mejorar dicha actividad: intentan 
extender un pequeño alfabeto y usan el fuego como señal propagandística.   
En la Antigüedad Clásica van a potenciarse las relaciones y los intercambios comerciales gracias al 
avance continuo que se produce en cuestiones de transporte y comunicación. Emergen nuevos 
mercados y comienza a extenderse el uso del valor metálico como moneda de cambio en las 
transacciones comerciales. La técnica del marcaje es cada vez más necesaria, extendiéndose 
especialmente a través de las ánforas que eran los contenedores a través de los cuales se 
transportaba la inmensa mayoría de los productos (Keller, 2008; Checa, 2007). La Antigua Grecia 
va a trasladar esta realidad en torno al desarrollo de la polis y sus espacios públicos como el ágora, 
dedicado a las relaciones sociales a través del intercambio político, de ideas y de productos. 
Además del ágora pasarán a conformarse calles y zonas dedicadas al comercio lo que repercute en 
la aparición de diversas técnicas propagandísticas. Roma toma el relevo como civilización 
construyendo un imperio que va a durar más de seis siglos donde se realiza una apuesta decidida 
por la unificación política, administrativa, lingüística y religiosa. A través de esta nueva realidad se 
va a producir un aumento de la actividad comercial que deviene en la construcción de una especie 
de tela de araña con sede en Roma que logra extenderse a medida que crece el imperio. La 
metrópoli del Imperio va a servirse de todas aquellas materias primas de calidad que ofrecen los 
diferentes lugares que van conquistando (Grimal, 2000). El desarrollo administrativo legisla en 
favor del reconocimiento del marcaje como una garantía legal para los fabricantes. Aumenta el uso 
de técnicas propagandísticas y publicitarias en el Imperio Romano, desde la cartelería de pequeñas 
tiendas cargadas de productos en zonas comerciales alejadas de la metrópoli hasta los espacios 
públicos de Roma donde se anuncian comercios, espectáculos o cuestiones relativas con la 
administración política.     
La caída del Imperio Romano y gran parte de la Edad Media suponen una época de amplia 
depresión tanto para la gente como para el desarrollo que había experimentado la actividad 
comercial hasta la fecha. Las técnicas marcarias van a conservarse aunque su uso se reducirá a un 
ámbito prácticamente local (Costa, 2004). Se producen una serie de cambios estructurales y 
transformaciones sociales que dan lugar a un nuevo sistema caracterizado por la fuerte 
jerarquización. Las ciudades pierden el protagonismo frente al castillo y la nobleza que se crea en 
torno a él. La iglesia emerge como una institución de poder muy importante que legislará contra 
cualquier desarrollo de la actividad comercial. A partir del año 1000 se produce una revitalización 
de las ciudades donde aparecen instituciones civiles de prestigio como la universidad y la banca que 
irán adquiriendo un poder cada vez mayor (Checa, 2007). Al calor de este fenómeno se conforma 
un sistema corporativo de oficios, los gremios, que revitalizan la actividad comercial y abanderan la 
defensa del derecho a la propiedad. Los gremios se organizan en zonas dentro de las ciudades 
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propio significado, las partes no dejan que entendamos el todo, cuestión que dificulta enormemente 
la adopción de una perspectiva integral que nos ayude a entender el fenómeno en su totalidad. A 
esta cuestión se añade la problemática de la confusión teórica que se produce a través de la 
contribución de los diferentes expertos en la materia. Los autores, en vez de avanzar hacia un marco 
teórico claro, conciso y pedagógico que resulte fácilmente comprensible, tienden a construir su 
propia corriente de pensamiento para definir el fenómeno. Se llegan a introducir perspectivas 
puramente personalistas donde además se tiende a utilizar el uso de conceptos de elaboración propia 
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coherente acerca de la marca a través de diferentes medios, canales y soportes que resulte de interés, 
o entretenido, para su target. Los medios tradicionales y la comunicación intrusiva pierden
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jerarquización. Las ciudades pierden el protagonismo frente al castillo y la nobleza que se crea en 
torno a él. La iglesia emerge como una institución de poder muy importante que legislará contra 
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de las ciudades donde aparecen instituciones civiles de prestigio como la universidad y la banca que 
irán adquiriendo un poder cada vez mayor (Checa, 2007). Al calor de este fenómeno se conforma 
un sistema corporativo de oficios, los gremios, que revitalizan la actividad comercial y abanderan la 
defensa del derecho a la propiedad. Los gremios se organizan en zonas dentro de las ciudades 

extendiendo una serie de técnicas publicitarias y propagandísticas que superan en cantidad y calidad 
a las que se utilizaban previamente. Junto con estas características se produce una efervescencia del 
arte heráldico asociado a códigos simbólicos que van a representar, dentro de la actividad marcaria, 
una naturaleza de significados asociados a la identidad de lo que se representa.   

La sublevación de los gremios, y todo lo que representan, frente a la jerarquía dominante pone el 
punto y final a la Edad Media para dar paso a la Edad Moderna donde se instaura una nueva 
concepción a la hora de entender el rumbo de la civilización (Keller, 2008). En el siglo XV aparece 
y se expande la imprenta de Gutenberg lo que supone un antes y un después dentro de la sociedad 
industrial europea. En esta época se liberaliza la economía y se desarrollan importantes  sistemas de 
producción en masa. Dentro de este contexto la marca pasa a jugar un papel facultativo de 
propiedad donde su dueño hace un uso exclusivo siempre que no vaya contra lo establecido por la 
ley (Costa, 2004). Junto al desarrollo comercial se implanta la prensa escrita como medio de 
comunicación social de masas. Este hecho provoca que las organizaciones comiencen a utilizar las 
inserciones publicitarias en prensa como reclamo para ampliar su mercado a través del aumento de 
las ventas, dinámica que repercute en el desarrollo de un nuevo sistema de financiación de la 
prensa. A raíz de esta nueva actividad van surgiendo pequeños negocios intermediarios que se 
dedican a hacer negocios encaminados a poner en contacto a la empresa con la cabecera de prensa. 
De esta forma surgen las primeras agencias publicitarias.  

2.2. EVOLUCIÓN DE LA MARCA EM EL SIGLO XX. 

La llegada del siglo XX supone para Europa y Estados Unidos un absoluto despertar económico y 
comercial en torno a la consolidación de un sistema económico capitalista (Hobsbawm, 1988). La 
producción industrial en masa supone la creación de muchos miles de puestos de trabajo que a su 
vez se convierten en economías domésticas con capacidad económica como para dinamizar el 
mercado a través del consumo. Esta nueva realidad aumenta la preponderancia de las marcas y de la 
prensa como medio a través del cual intentan llegar al consumidor influyendo en su decisión de 
compra.  

La publicidad se sofistica con el fin de cumplir una labor profesional que hasta el momento había 
estado en manos de charlatanes. En el comienzo del siglo XX aparece un grupo de profesionales 
llegados al sector publicitario desde diferentes sectores de las ciencias sociales con el fin de 
construir una disciplina profesional de naturaleza científica (Keller, 2008). Se hace especialmente 
palpable la presencia de una fuerte carga de teoría psicológica como base empírica a la hora de 
construir la técnica publicitaria. Además de la psicología van a destacar los acercamientos a la 
publicidad desde la economía, la sociología o la administración.  

Hasta el crack económico de 1929 la publicidad y su profesionalización a través de la construcción 
científica viven un proceso de crecimiento muy notable. El ascenso económico y empresarial lleva a 
las corporaciones a invertir cada vez más partidas en anunciarse en la prensa escrita (Checa, 2007). 
Surgen numerosas cabeceras y periódicos especializados al calor del auge experimentado por el 
sector.  Las agencias crecen y tienen cada vez más protagonismo, forman su propia industria e 
invierten en conseguir técnicas y procedimientos profesionalizados que descansan sobre cimientos 
empíricos. Se establece una especie de simbiosis donde las diferentes actividades mencionadas 
encajan de forma perfecta.  

La década de los años cuarenta supone un antes y un después para la publicidad científica. Las 
agencias y las organizaciones apuestan de manera decidida por las corrientes psicológicas europeas 
aplicadas al campo de la publicidad (Hopkins, 1992). Se crean numerosos equipos y departamentos 
de investigación, incluso muchos institutos y organizaciones independientes encaminadas al estudio 
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del mercado, de los productos y de las causas que inducen a los consumidores a tomar una decisión 
u otra de compra. A raíz de esta actividad surgen las técnicas publicitarias que descansan sobre las
teorías encaminadas a propugnar el uso de argumentos del producto en la venta. Estos argumentos
deben adaptarse tanto a la prensa escrita en sus diferentes vertientes como a la radio, medio que
experimenta un gran crecimiento.

La II Guerra Mundial marca de una forma incuestionable esta década en que el diseño gráfico y la 
cartelería sufren un auge muy importante como elementos propagandísticos visuales unidos a la 
prensa y a la radio (Clark, 2001). La contienda bélica funciona como epicentro que pone en marcha 
diferentes estrategias de comunicación de masas, especialmente la que se produce en Estados 
Unidos para movilizar a la población (Keller: 2008). A partir de aquí la publicidad comienza a 
crecer hasta comenzar una época de oro que va a durar más de tres décadas. También comienzan a 
producirse los primeros procesos serios de regulación y legislación del sector por parte de los 
estados. La televisión llega para quedarse, convirtiéndose en el medio de masas por antonomasia en 
un tiempo record. Estos cambios conducen a la publicidad a trabajar su lado más racionalista en los 
anuncios y campañas adoptando una estrategia centrada en potenciar un único argumento de venta 
que resulte único y diferente. La investigación y la psicología motivacional aplicada en el sector 
publicitario inducen a la perfección de estas técnicas (Añaños, 2009). 

Los años cincuenta suponen la consagración total de la televisión como medio de masas y por tanto 
la adaptación del sector publicitario a esta realidad. La psicología motivacional, en su búsqueda 
constante de adaptar la publicidad a la realidad del momento, entiende que la televisión necesita de 
una nueva manera de vender los productos a través del uso de imágenes atractivas para el 
consumidor lo que supone el inicio y la aparición de corrientes centradas en desarrollar la teoría de 
la imagen frente a la concepción racionalista de la publicidad que, por otro lado, seguía siendo la 
corriente mayoritaria (Mitchell, 2009). Las agencias siguen creciendo hasta llegar a 
internacionalizarse creando una industria de prestigio muy potente. 

Los años sesenta van a ser conocidos como la era de los productos donde la producción en masa 
logra consolidarse y vive una época de esplendor multiplicando la oferta existente en el mercado. 
La economía sigue creciendo lo que provoca a su vez que la clase media, y su poder de consumo, se 
consolide. Dentro del ámbito de la publicidad se persigue la adaptación a las circunstancias a través 
de nuevas técnicas y concepciones teóricas que ayuden a mejorar su eficacia. La teoría de la 
imagen, unida al ascenso de la importancia de la marca aplicada a los productos, se consolida a la 
hora de trazar campañas. La televisión es el medio de masas más influyente y las marcas van a 
buscar imágenes atractivas que contengan significados relacionados con su identidad para llegar de 
una forma más potente a su target. Frente a esta teoría en alza se intenta contraponer la teoría de la 
realidad que sigue defiendo una concepción racionalista de la publicidad. 

El trabajo de estudio e investigación desarrollado en diferentes institutos, departamentos de 
empresas y agencias de publicidad va a concretarse a lo largo de la década de los sesenta en la 
aparición del marketing no ya como una técnica sino como una disciplina en sí misma. Se busca 
mejorar la oferta de una forma estratégica a través de todos sus principales elementos de 
construcción adecuándola tanto al mercado como a las necesidades de los consumidores. A partir de 
aquí la disciplina del marketing evoluciona de una forma rápida desde el establecimiento de las 4 Ps 
del marketing hasta la técnica del marketing mix (McCarthy & Perreault, 2000). Esta disciplina 
crece de forma paralela a una sociedad en constante cambio, especialmente la norteamericana que 
se ve afectada directamente por la guerra de Vietnam y el movimiento hippie. Aparecen corrientes 
críticas de opinión contra la publicidad, o antipublicitaria, que cuentan con una base teórica de 
pensamiento anticapitalista (Kleim, 2001). De una forma positiva gracias a la teoría de la imagen 
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construir la técnica publicitaria. Además de la psicología van a destacar los acercamientos a la 
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del mercado, de los productos y de las causas que inducen a los consumidores a tomar una decisión 
u otra de compra. A raíz de esta actividad surgen las técnicas publicitarias que descansan sobre las
teorías encaminadas a propugnar el uso de argumentos del producto en la venta. Estos argumentos
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constante de adaptar la publicidad a la realidad del momento, entiende que la televisión necesita de 
una nueva manera de vender los productos a través del uso de imágenes atractivas para el 
consumidor lo que supone el inicio y la aparición de corrientes centradas en desarrollar la teoría de 
la imagen frente a la concepción racionalista de la publicidad que, por otro lado, seguía siendo la 
corriente mayoritaria (Mitchell, 2009). Las agencias siguen creciendo hasta llegar a 
internacionalizarse creando una industria de prestigio muy potente. 

Los años sesenta van a ser conocidos como la era de los productos donde la producción en masa 
logra consolidarse y vive una época de esplendor multiplicando la oferta existente en el mercado. 
La economía sigue creciendo lo que provoca a su vez que la clase media, y su poder de consumo, se 
consolide. Dentro del ámbito de la publicidad se persigue la adaptación a las circunstancias a través 
de nuevas técnicas y concepciones teóricas que ayuden a mejorar su eficacia. La teoría de la 
imagen, unida al ascenso de la importancia de la marca aplicada a los productos, se consolida a la 
hora de trazar campañas. La televisión es el medio de masas más influyente y las marcas van a 
buscar imágenes atractivas que contengan significados relacionados con su identidad para llegar de 
una forma más potente a su target. Frente a esta teoría en alza se intenta contraponer la teoría de la 
realidad que sigue defiendo una concepción racionalista de la publicidad. 

El trabajo de estudio e investigación desarrollado en diferentes institutos, departamentos de 
empresas y agencias de publicidad va a concretarse a lo largo de la década de los sesenta en la 
aparición del marketing no ya como una técnica sino como una disciplina en sí misma. Se busca 
mejorar la oferta de una forma estratégica a través de todos sus principales elementos de 
construcción adecuándola tanto al mercado como a las necesidades de los consumidores. A partir de 
aquí la disciplina del marketing evoluciona de una forma rápida desde el establecimiento de las 4 Ps 
del marketing hasta la técnica del marketing mix (McCarthy & Perreault, 2000). Esta disciplina 
crece de forma paralela a una sociedad en constante cambio, especialmente la norteamericana que 
se ve afectada directamente por la guerra de Vietnam y el movimiento hippie. Aparecen corrientes 
críticas de opinión contra la publicidad, o antipublicitaria, que cuentan con una base teórica de 
pensamiento anticapitalista (Kleim, 2001). De una forma positiva gracias a la teoría de la imagen 

unida a la creatividad visual desarrollada que da lugar a lo que se conocerá como la revolución 
creativa, la estructura de concepción publicitaria pasa a estar controlada por la figura profesional del 
creativo.  
Tanto los anuncios televisivos como las campañas visuales utilizan en la década de los setenta la 
teoría de la imagen para crear un imaginario de significados atractivo que represente a la marca, o a 
su producto. La fuerte multiplicación de la oferta en el mercado provoca que las marcas, a través de 
la construcción de una imagen determinada, busquen diferenciarse y sobresalir de entre el resto 
(Moliné, 2001). Esta concepción supera la parte visual de la imagen para introducirse de lleno en la 
gestión de intangibles y la construcción de relaciones de tipo emocional. El trabajo de los creativos 
es fundamental a la hora de interpretar la identidad de la marca para dar soluciones de 
implementación originales en las ejecuciones publicitarias. Esta lógica hace que en los años setenta 
se consolide la técnica de la imagen de marca. 

La elección de imágenes atractivas que evoquen una identificación determinada o unos significados 
concretos en la mente del consumidor van a realizarse tras amplios estudios. La industria razona que 
es indispensable conocer al público potencial para adecuar tanto su oferta como la forma de 
comunicarla a través de la publicidad (Biel, 1992). A partir de aquí comienzan a construirse perfiles 
de consumidor que evolucionarán a lo largo del tiempo desde un primer conjunto de datos hasta la 
obtención de una ficha más o menos rígida de un consumidor medio acerca de su edad, profesión, 
nivel de estudios, ingresos, etc. El sector publicitario sigue creciendo de acuerdo con la bonanza 
económica de la época, que facilita la puesta en marcha de inversiones en investigaciones más 
profundas y nuevas técnicas más minuciosas.  

La década de los ochenta suponen la cresta de la ola tanto para la teoría de la imagen como para la 
técnica de la imagen de marca. En un mercado cada vez más saturado la publicidad intenta 
diferenciar la oferta de una marca a través de la asociación con el consumidor gracias a una serie de 
significados compartidos (Wheeler, 2013). La concepción de la imagen es cada vez más dinámica 
tanto en el aspecto literal (adecuar las imágenes en movimiento para campañas en televisión) como 
en el simbólico (establecer las imágenes correctas que logren representar a la marca en función de 
su tipo de consumidores). La actividad táctica de la imagen de marca aplicada a un anuncio o 
campaña, con un recorrido determinado, da paso al trabajo estratégico sobre la marca que gracias al 
marketing pone su foco en la identidad y la personalidad con el fin de obtener información clave 
para transportarla hacia la conformación de una oferta única y diferenciada (Olins, 2004). La marca 
toma protagonismo por encima del producto. 

El final de la década de los ochenta y el comienzo de la de los noventa está marcado por una fuerte 
depresión económica que pone en marcha procesos de concentración, venta y absorciones de 
grandes corporaciones, incluido agencias de publicidad y medios de comunicación. Esta coyuntura 
coarta las inversiones de las marcas en publicidad y buscan asegurar de una forma más metódica la 
efectividad de sus impactos.  

Entrados los años noventa la liberalización de sectores y medios provocan que se dé un clima de 
multiplicación de ofertas y saturación de mensajes, situación que se acrecentará con el paso del 
tiempo (Alameda, 2006). Los cambios hacen que la publicidad sufra una crisis estructural y deba 
repensarse para trazar métodos que den respuestas a las necesidades del momento. Para lograr 
impactar con el target de una forma más potente las marcas y, todo su abanico de significados 
simbólicos, apuestan por una gestión emocional de su oferta a través de la construcción de una 
personalidad reconocida que transmita la identidad de forma atractiva y coherente. Los perfiles de 
consumidor evolucionan hasta detallar partes intangibles referentes a las inquietudes, valores o 
gustos del consumidor potencial. Estas circunstancias conducen a los departamentos de marketing a 
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trazar nuevas técnicas que mejoren la relación entre la oferta y los consumidores a través de nuevas 
estrategias que se traducen en la división de las acciones. Va a utilizarse por un lado la senda clásica 
(above the line) y por otro lado una serie de nuevas técnicas complementarias que se encuentran 
fuera de los circuitos tradicionales (below the line).  

Los avances tecnológicos que venían introduciendo cambios sustanciales de forma gradual en la 
sociedad desde finales de los setenta van a ser decisivos para entender las transformaciones 
disruptivas que se van a producir a partir de mediados de los años noventa. Aparece internet como 
un nuevo medio que lo va a cambiar todo, cuestión que obliga a las marcas a tener que establecer 
nuevas estrategias para conectarse con su target. De lo que no cabe duda es que la marca es el activo 
protagonista de las organizaciones y que su proceso estratégico de gestión va a convertirse en un 
proceso clave para su éxito en la adaptación a los cambios (Brujó, 2010). 

2.3 LA MARCA EM EL SIGLO XXI. 

El desarrollo tecnológico y la democratización de internet influyen de forma determinante a la hora 
de entender el inicio del siglo XXI. Se producen cambios disruptivos en un espacio muy corto de 
tiempo que condicionan las relaciones sociales, los comportamientos, las inquietudes y el ocio de la 
gente, la forma de comunicarnos, el modo de consumir y los elementos que condicionan la toma de 
decisiones de compra de los consumidores. La situación obliga a las marcas a buscar nuevas formas 
de contactar con los usuarios de forma relevante lo que supone llevar el marketing relacional y la 
gestión emocional hacia la construcción de experiencias que resulten únicas. La gestión de marca y 
sus estrategias de comunicación deben buscar la integración para lograr enviar un mensaje 
coherente a través de diferentes medios, teniendo en cuenta que los roles han cambiado y ahora el 
usuario es el protagonista, se convierte en el centro sobre el que debe pivotar la acción de la marca 
(Healey, 2009). 

Los medios tradicionales languidecen lo que supone que pierden efectividad, especialmente entre 
las nuevas generaciones de millenials y nichos específicos de mercado especializados. Los usuarios 
tienen el nivel suficiente de formación como para evitar una programación inmutable y una 
publicidad de tipo intrusiva. Buscan información o entretenimiento relevante en el momento que les 
apetece a través del medio que más cómodo les resulta en ese instante  pertinente. Las marcas 
estudian esta nueva realidad con el objetivo de buscar un contenido y unas técnicas que conecten 
con estos usuarios de forma no intrusiva haciendo que vivan una experiencia que les resulte única y 
diferente con respecto a la competencia, aportando un valor añadido.   

Las emociones dan paso a las experiencias, y las campañas de publicidad buscan mantenerse en el 
tiempo a través de una narrativa de marca que enganche con los consumidores potenciales (Fog, 
2010). Para ello es imprescindible desarrollar un proceso estratégico de gestión de marca que 
innove, conozca al público y sepa leer los cambios paradigmáticos con el fin de adaptarse de forma 
rápida sin perder el contacto con el target. El poder reside en el consumidor que tiene la capacidad 
de establecer conversaciones de tú a tú con las marcas. A su vez las marcas deben entender la 
situación ayudando a tejer relaciones potentes con sus consumidores a través de diferentes canales y 
puntos de contacto establecidos en un programa integral de comunicaciones integradas de marca. 

Gracias a los avances en las formas de comunicación y, teniendo en cuenta el desarrollo de 
funcionalidades experimentado a través de internet, los usuarios además de seguir el relato de una 
marca pasan a tener la posibilidad de convertirse en uno de sus medios de comunicación, e incluso 
en un embajador de la propia marca. Tal es el poder que alcanza el consumidor que tiene la 
posibilidad de pasar a convertirse en un agente más encargado de la construcción de una marca 
(Castaño, 2010). Todos estos nuevos roles y funciones deben ser estudiadas y trabajadas por la 
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innove, conozca al público y sepa leer los cambios paradigmáticos con el fin de adaptarse de forma 
rápida sin perder el contacto con el target. El poder reside en el consumidor que tiene la capacidad 
de establecer conversaciones de tú a tú con las marcas. A su vez las marcas deben entender la 
situación ayudando a tejer relaciones potentes con sus consumidores a través de diferentes canales y 
puntos de contacto establecidos en un programa integral de comunicaciones integradas de marca. 

Gracias a los avances en las formas de comunicación y, teniendo en cuenta el desarrollo de 
funcionalidades experimentado a través de internet, los usuarios además de seguir el relato de una 
marca pasan a tener la posibilidad de convertirse en uno de sus medios de comunicación, e incluso 
en un embajador de la propia marca. Tal es el poder que alcanza el consumidor que tiene la 
posibilidad de pasar a convertirse en un agente más encargado de la construcción de una marca 
(Castaño, 2010). Todos estos nuevos roles y funciones deben ser estudiadas y trabajadas por la 

marca a través de su proceso estratégico de gestión. 

3. PARADIGMAS DE MARCA

Una vez que conocemos de forma general la evolución experimentada por las marcas a lo 
largo de la historia con el fin de adaptarse a la coyuntura, siendo relevantes para su target a través 
de una oferta única y diferente con respecto a la competencia, vamos a identificar tres realidades 
paradigmáticas diferenciadas: 

3.1. MARCA-FUNCIONAL DE PRODUCTO. 

La marca funcional de producto se conforma en torno a las corrientes científicas y racionalistas de 
la publicidad centradas en potenciar los argumentos de venta asociados directamente con las 
cualidades funcionales que posee el producto.   

Esta realidad proviene de una relación clásica entre la marca y un target masivo a través de medios 
de comunicación tradicionales, especialmente la prensa escrita. El mensaje de la marca, como 
agente emisor, impacta en forma de anuncio repetidas veces sobre los potenciales consumidores, 
receptores pasivos de la acción comunicativa. La toma de decisiones de compra se reduce a un 
beneficio, característica o detalle funcional del producto que soluciona el problema o la necesidad 
del usuario. En la actualidad este paradigma se asocia con productos comerciales masivos de 
primera necesidad relacionados con el cuidado personal, la higiene y diferentes actividades 
relacionadas con el ámbito doméstico (Fernández Gómez, 2013).  

3.2. MARCA-IMAGEN: ESTÉTICA Y EMOCIONAL. 

La marca imagen es la solución a la gestión de marca aportada por las teorías de la imagen frente a 
los problemas de competencia y diferenciación de la oferta que aparecen en el mercado. La 
efectividad de la concepción racionalista de la publicidad queda puesta en tela de juicio por este 
nuevo paradigma. De forma cronológica en el tiempo, y a causa de los cambios coyunturales que se 
van produciendo, la marca imagen se divide a su vez en dos etapas diferenciadas: 

-‐   La marca imagen de carácter estético alude a una etapa en que los cambios en el mercado 
comienzan a percibirse pero las técnicas de publicidad racionalista aún dominan el sector de 
forma clara. La corriente de la teoría de la imagen apuesta por potenciar la personalidad de 
la marca y acercarla al consumidor asociándola a diferentes significados a través del uso de 
imágenes atractivas (Schmitt & Simonson, 1998). La nueva estética con que se insufla a la 
marca conduce a que la imagen conecte con el target de una forma más potente que un 
argumento de venta funcional que puede estar siendo utilizado por varios productos de 
forma simultánea. 

-‐   La marca imagen de carácter emocional es una evolución en las técnicas que descansan 
sobre la concepción de las teorías de la imagen. Los cambios coyunturales se hacen 
evidentes y la publicidad racional pierde efectividad frente a un mercado cargado de ofertas 
similares donde la publicidad aumenta la lucha de competencia. La marca comienza a tomar 
ventaja sobre el producto, y los significados del uso de imágenes atractivas buscan ir más 
allá conectando de una forma emocional con el target. Una marca que construye una imagen 
de carácter emocional va a ser reconocida y valorada, evocará una personalidad determinada 
a través de la cual el público potencial se sentirá reconocido (Gobé: 2005). Este hecho hace 
que la oferta sea única, diferente y posea un valor añadido. 
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a través de la cual el público potencial se sentirá reconocido (Gobé: 2005). Este hecho hace 
que la oferta sea única, diferente y posea un valor añadido. 

El ajuste estratégico de las técnicas de marketing da paso a un protagonismo de la marca frente al 
producto con el fin de adaptar el mensaje de una forma eficiente a las necesidades del target a través 
de la imagen, entendiendo su poder estético y simbólico para construir percepciones de tipo 
emocional. La imagen de la marca establece profundas relaciones con sus consumidores 
potenciales. La televisión es uno de los grandes agentes de cambio que apoyan esta realidad 
paradigmática al igual que el desarrollo tecnológico y las nuevas posibilidades de comunicación 
entre la marca y los consumidores.  

3.3. MARCA-CONEXIONES CON EL USUARIO. 

Los cambios disruptivos en un espacio tan corto de tiempo que se producen desde finales de la 
década de los noventa hasta la actualidad provocan que las marcas deban dar una respuesta efectiva 
con el fin de no perder su relación con el target. El desarrollo tecnológico, la mutación de internet y 
el poder del consumidor obligan a las marcas a realizar una apuesta decidida por establecer un 
proceso estratégico y profesional de gestión de marca. 

Los usuarios han cambiado sus hábitos, maneras de comunicarse y formas de consumir. Existe una 
gran saturación tanto en el mercado como en los medios tradicionales que pierden peso específico 
frente a nuevos medios digitales. Se atomizan las audiencias. Las marcas tienen la posibilidad, 
gracias a los avances tecnológicos, de poder realizar microsegmentaciones que llegan prácticamente 
a la individualización del mensaje hacia un usuario concreto (Gil, 2010). La gente tiene la 
posibilidad y el poder de establecer conversaciones con la marca de tú a tú, al igual que tiene la 
capacidad de seleccionar lo que quiere ver o consumir en cada momento a través de diferentes 
pantallas, medios o soportes. 

El paradigma de marca del siglo XXI busca establecer conexiones relevantes con el usuario a través 
de una experiencia única que lo relacione de forma potente con ella (Davis, 2010). A partir de aquí 
la marca se convierte en una promesa cumplida que resulta única frente al resto de la competencia 
lo que le dota de valor y notoriedad. Para llegar a esta circunstancia el proceso de gestión debe 
estudiar bien todos los elementos y condicionantes que forman parte de la marca y que entran en 
juego en su relación con el usuario. Es necesario establecer un programa de comunicaciones que 
resulte de interés de una forma no intrusiva, que envíe un mensaje único y coherente, y que tenga 
una naturaleza transmedia para llegar a través de diferentes canales en función del target al que nos 
dirijamos. 

4. COMUNICACIÓN DE MARCA Y ESTRATEGIA TRANSMEDIA.

Teniendo en cuenta la realidad paradigmática que afecta a la marca en este siglo XXI, el 
proceso de su gestión debe acercarse a la innovación, creando valor a través de la construcción de 
experiencias y conexiones que le pongan en contacto de forma profunda con sus consumidores. Par 
ello es necesario establecer un proceso absolutamente profesionalizado que, de forma integral, 
recorra la marca de forma coherente desde la construcción de su estrategia hasta la administración 
de la arquitectura y la medición de la marca. Entre estos puntos se encuentra la fase de 
comunicación que, teniendo en cuenta la coyuntura, va a descansar sobre un programa estratégico 
de comunicaciones integradas de marca. 

En función de la naturaleza y características de la marca vamos a encontrarnos con una identidad 
determinada asociada a una estrategia concreta. Esta realidad provoca que los elementos y técnicas 
de comunicación existentes, que pueden llegar a considerarse como ilimitados, obedezcan a una 
cuestión de adaptación a las necesidades específicas del proyecto. El programa de comunicaciones 
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integradas de marca es dinámico y maleable en función de la identidad de la marca, su 
posicionamiento en el mercado a través de la estrategia y su tipo de público potencial. 

Los medios de comunicación tradicionales y las técnicas publicitarias clásicas pasan a convertirse 
en uno de los muchos factores que pueden ayudar a conformar el mensaje de una marca. Ni siquiera 
es funcional para describir la realidad actual, desde una perspectiva prácticamente inmutable, la 
división entre la comunicación above the line y belove the line. Sería más acertado en todo caso 
dividir la comunicación entre acciones online y acciones offline (Stalman, 2014). Volviendo una 
vez más a la realidad paradigmática actual, las marcas deben aplicar a la hora de construir su 
programa de comunicaciones integradas los elementos que mejor hagan llegar el mensaje a los 
consumidores siempre de una forma estudiada. Para ello hay que tener en cuenta el poder con que 
cuentan los usuarios y la microsegmentación existente. Las marcas tienen que establecer de forma 
estratégica un concepto coherente que sea capaz de adecuarse a diferentes mensajes, plataformas, 
medios, canales y soportes resultando relevante sin ser intrusivo (Jenkins, 2010). De cualquier 
forma el usuario tiene la posibilidad de establecer interacción con la marca a través de 
conversaciones de tú a tú, elemento que también debe ser clave a la hora de trazar el programa 
transmedia de comunicación de marca.  

Conjugando las características desarrolladas a lo largo de este acercamiento teórico podemos 
deducir que un programa de comunicaciones transmedia parte de una concepción estratégica, 
necesita un hilo argumental o narrativa, debe ofrecer un contenido informativo o lúdico a través de 
diferentes medios que resulte relevante para el usuario y ha de generar engagement. En función del 
caso particular de cada marca, recordemos el carácter dinámico y adaptativo que debe tener su 
gestión, podemos encontrarnos con un programa de comunicaciones transmedia que particiona el 
contenido a través de los diferentes medios y plataformas mientras que hay otros que utilizan el 
mismo mensaje en cada acción de medios. Existe también un modelo mixto donde se suele iniciar el 
contenido en medios tradicionales para desarrollarse en medios online normalmente propios de la 
marca (Tenderich: 2014; Scolari, 2009). 

Además del storytelling y el branded content, como elementos eficaces más reconocidos dentro de 
los programas de comunicaciones integradas de marca de naturaleza transmedia, también son muy 
utilizadas la gamificación y el storydoing. 

5. CONCLUSIÓN

Transmedia. Concepto formado por la preposición “trans” (a través de, pasar de un lado a 
otro) y el sustantivo “media” (conjunto de medios de comunicación: soporte, canal, plataforma).  

Tras el repaso teórico realizado queda constancia del papel necesario que asumen los procesos  
transmedia dentro de las comunicaciones integradas de marca. Se trata de una solución eficaz que 
permite a las marcas adaptarse a la nueva realidad paradigmática ofreciendo: 

-‐   Un hilo argumental y narrativo para la marca que resulta consistente a través de su 
adaptación a diferentes medios, plataformas y soportes. 

-‐   Contenidos de información y entretenimiento relevante no intrusivo para los usuarios. 
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-‐   Contenidos de información y entretenimiento relevante no intrusivo para los usuarios. 

-‐   Conexiones profundas o engagement a través de experiencias únicas entre la marca y los 
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-‐   Se establece una relación muy potente entre la marca y los usuarios a través de diferentes 
canales, medios o plataformas donde se dan procesos  interactivos de comunicación, 
conversaciones y diálogos de tú a tú. 
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O cinema que se relaciona em intermidialidade: 
Corra Lola Corra: entre cinema e videogame 1

Cíntia Marques Vieira2

RESUMO 

O cinema desde o seu princípio se relacionou com outras artes e algumas ideias de especificidade 
cinematográfica influenciaram pensadores e diretores. O eixo que nos guia nesta exposição esta 
relacionado à forma como o cinema experimenta imbricar-se com outras mídias, em um processo de 
influencia concomitante. Através do conceito de “cinema impuro” de Bazin e dos estudos mais 
recentes no âmbito da intermidialidade, podemos abranger como se dá este entrecruzamento de 
fronteiras entre o cinema e as outras mídias. Esse artigo traz como objeto de estudo o filme Corra 
Lola Corra de Tom Tykwer, e busca compreender como se dá este entrecruzamento de fronteiras 
entre o cinema e a linguagem dos videogames.  

Palavras-chave: Intermidialidade; Cinema Impuro; Políticas de Impureza; Corra Lola Corra;
Videogames. 

1. INTRODUÇÃO

Em meados de 1920 os filmes começaram a apresentar afinidades com outros tipos de arte e 

algumas ideias de especificidade cinematográfica, geralmente aplicadas à literatura, influenciaram 

os pensadores e diretores da época do cinema mudo a exemplo de Robert Bresson, Ingmar Bergman 

e Luchino Visconti. Nesse sentido, a aproximação do cinema com outras artes (identificação) se 

opôs a singularização da arte cinematográfica (essencialismo) e esses conceitos se alternaram 

muitas vezes entre os mesmos autores, “conotando características intermidiáticas no pensamento 

cinematográfico pioneiro e clássico que acenam com a desconstrução da clivagem entre formalismo 

e realismo” (SUPPIA, 2015, p. 114). Contudo, nem sempre este cruzamento de mídias foi olhado 

com bons olhos, alguns autores vanguardistas defendiam o cinema como um meio autossuficiente, o 

“cinema puro” que chegava a privilegiar as formas visuais as sonoras.  

Em Por um Cinema Impuro, Defesa da Adaptação (1991), texto-chave até hoje para os 

estudos de intermidialidade envolvendo o cinema, André Bazin considera a apropriação da 

literatura e do teatro por parte do cinema, examinando as múltiplas trocas entre essas diferentes 

“artemídias”, o autor relativiza a função indexical do cinema. Através do conceito de “cinema 

impuro” que defende as adaptações literárias, Bazin recorda que o cinema sempre se relacionou 

1  Trabalho inscrito para o GT xxxx, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2  Mestranda em Comunicação e Linguagens, vinculada a Universidade Tuiuti do Paraná - UTP,
marques.of.cintia@gmail.com.
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com outras artes e que, desde o princípio, este entrecruzar de mídias é algo aceitável e natural. 

A ideia baziniana de “cinema impuro” está na base das discussões organizadas por Lúcia 

Nagib (2013), propondo um novo método de investigação capaz de abranger o cinema para além 

dos limites da especificidade dessa mídia. Além disso, acerca do purismo conexo ao cinema, 

tensões também vão ocorrer sobre aspecto de autoria, com Barthes e Foucault assumindo o 

dialogismo de Bakhtin e à intertextualidade de Kristeva. Esse pensamento está ligado ao autor não 

como pessoa, mas como instância de um discurso a partir de pré-existentes, substituindo a ideia de 

pureza e essência. Nagib questiona os paradigmas diacrônicos convencionais do cinema, associando 

a noção de dissenso à de intermidialidade. No sentido de crise dialética, a falta de uma mídia 

confere o requisito da outra, visando a perspectiva de preencher uma lacuna que está no próprio 

núcleo da criação artística. 

Para compreendermos sobre o conceito de mídia, Claus Clüver (2011) nos traz alguns 

exemplos a serem aplicados dentro da teoria: há um consenso geral quanto à definição de 

intermidialidade, apesar das diversas abordagens que fazem uso do conceito. Contudo, Irina 

Rajewsky (2012) nos indica que este conceito pode ser compreendido como qualquer fenômeno 

midiático que envolva mais de uma mídia. A autora estabelece o cruzamento entre as fronteiras 

midiáticas através dos fenômenos intermidiáticos, e permite a análise realizada sobre a definição de 

intermidialidade que será aplicada ao objeto de análise deste artigo, o filme Corra Lola Corra. O 

que constitui a categoria fundadora da intermidialidade seria o cruzamento das fronteiras midiáticas, 

fazendo-se necessário observar em qual fenômeno intermidiático este cruzamento ocorre. 

Dentre as inúmeras mídias que compõe o longa-metragem de Tom Tykwer, observamos as 

possibilidades na construção da obra por meio de múltiplas linguagens que combinam estéticas 

diversificadas. Sob uma perspectiva diacrônica, nos concentraremos na combinação da mídia 

videogame ao filme em questão, uma vez que a utilização desta mídia nos discursos fílmicos é 

pouco usual. Ao analisar as teorias a respeito da temática aqui apresentada é possível identificar que 

o filme Corra Lola Corra se utiliza do cruzamento entre as mídias para estabelecer uma linguagem

hibrida e demonstra os aspectos de evolução do pensamento cinematográfico com implicações 

relevantes no entendimento contemporâneo do fenômeno cinematográfico e audiovisual. 

2. A TEORIA DO CINEMA E OS ESTUDOS DE INTERMIDIALIDADE

2.1 - A TEORIA DO CINEMA 

Nas primeiras décadas de XX dois problemas emergiram a partir da teoria do cinema e se 
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2. A TEORIA DO CINEMA E OS ESTUDOS DE INTERMIDIALIDADE

2.1 - A TEORIA DO CINEMA 

Nas primeiras décadas de XX dois problemas emergiram a partir da teoria do cinema e se 

prolongaram até metade do século: o primeiro deles estava relacionado à defesa do cinema 

enquanto forma legítima de arte. Segundo Alfredo Suppia (2015) esta oscilação se deu entre dois 

polos chamados de identificação e essencialismo. Por identificação podemos entender a inclusão 

dada ao status de arte para o cinema, aproximando-o das artes que já estavam consagradas, a

exemplo das artes plásticas, a música, o teatro e a literatura. Já o essencialismo era uma tentativa de 

isolamento do cinema em relação às demais formas de arte. Os teóricos clássicos consideravam o 

cinema como uma nova mídia, uma configuração de arte singular, todavia, que ainda poderia 

encontrar-se fundamentado em formas e mídias prévias. Por esse motivo, havia uma forte tendência 

em definir problemas com base em noções de especificidade. 

Nesse contexto, uma eventual cisão do pensamento cinematográfico corroborou para a 

formação de duas correntes chamadas de formalismo e o realismo, das quais alguns críticos e 

teóricos, assim como cineastas, fizeram parte. A clivagem entre formalismo e realismo movimenta 

questões relativas ao campo de estudos chamado hoje de intermidialidade. Trata-se da atribuição do 

surgimento do cinema documentário (realista) aos irmãos Lumière, e do cinema de ficção 

(formalista) a Georges Méliès. Para o autor, transpor a história e a teoria do cinema entre 

formalismo e realismo alude a abafar as particularidades de ambas as “vertentes” e ao considerar 

que todo cineasta ou teórico formalista seria resistente ao realismo, podemos estar caindo em 

generalizações pouco fundadas. As duas questões expostas, sobre a volubilidade entre identificação 

e o essencialismo, assim como, a segmentação entre formalismo e realismo, é o que movimenta 

nesse sentido a ideia de que o cinema emerge como arte “impura” e são particularmente debatidas 

no contexto da intermidialidade e suas possibilidades de demanda. 

2.2 – O CINEMA IMPURO DE BAZIN 

O cinema, desde o seu principio, se relacionou com outras artes e autores como Bazin 

apresentaram um posicionamento favorável a esta relação. Em meados da década de 1950, este 

autor publicou Pour un cinéma impur – défense de l’adaptation (1991) que defendia o “cinema 

impuro”. Para o autor, o cinema não consistia em um meio autossuficiente, diferentemente do que 

alegavam alguns cineastas vanguardistas dos anos 1920 e 1930, a exemplo de René Clair, Man Ray, 

Fernand Léger, entre outros. Para Bazin as adaptações literárias e teatrais eram bem vindas, assim 

como o som (na transição entre cinema mudo e sonoro).

O cinema falado não marca o limiar de um paraíso perdido para além do qual a musa da 

sétima arte, descobrindo sua nudez, teria começado a se cobrir com trapos furtados. O 
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com outras artes e que, desde o princípio, este entrecruzar de mídias é algo aceitável e natural. 

A ideia baziniana de “cinema impuro” está na base das discussões organizadas por Lúcia 

Nagib (2013), propondo um novo método de investigação capaz de abranger o cinema para além 

dos limites da especificidade dessa mídia. Além disso, acerca do purismo conexo ao cinema, 

tensões também vão ocorrer sobre aspecto de autoria, com Barthes e Foucault assumindo o 

dialogismo de Bakhtin e à intertextualidade de Kristeva. Esse pensamento está ligado ao autor não 

como pessoa, mas como instância de um discurso a partir de pré-existentes, substituindo a ideia de 

pureza e essência. Nagib questiona os paradigmas diacrônicos convencionais do cinema, associando 

a noção de dissenso à de intermidialidade. No sentido de crise dialética, a falta de uma mídia 

confere o requisito da outra, visando a perspectiva de preencher uma lacuna que está no próprio 

núcleo da criação artística. 

Para compreendermos sobre o conceito de mídia, Claus Clüver (2011) nos traz alguns 

exemplos a serem aplicados dentro da teoria: há um consenso geral quanto à definição de 

intermidialidade, apesar das diversas abordagens que fazem uso do conceito. Contudo, Irina 

Rajewsky (2012) nos indica que este conceito pode ser compreendido como qualquer fenômeno 

midiático que envolva mais de uma mídia. A autora estabelece o cruzamento entre as fronteiras 

midiáticas através dos fenômenos intermidiáticos, e permite a análise realizada sobre a definição de 

intermidialidade que será aplicada ao objeto de análise deste artigo, o filme Corra Lola Corra. O 

que constitui a categoria fundadora da intermidialidade seria o cruzamento das fronteiras midiáticas, 

fazendo-se necessário observar em qual fenômeno intermidiático este cruzamento ocorre. 

Dentre as inúmeras mídias que compõe o longa-metragem de Tom Tykwer, observamos as 

possibilidades na construção da obra por meio de múltiplas linguagens que combinam estéticas 

diversificadas. Sob uma perspectiva diacrônica, nos concentraremos na combinação da mídia 

videogame ao filme em questão, uma vez que a utilização desta mídia nos discursos fílmicos é 

pouco usual. Ao analisar as teorias a respeito da temática aqui apresentada é possível identificar que 

o filme Corra Lola Corra se utiliza do cruzamento entre as mídias para estabelecer uma linguagem

hibrida e demonstra os aspectos de evolução do pensamento cinematográfico com implicações 

relevantes no entendimento contemporâneo do fenômeno cinematográfico e audiovisual. 

2. A TEORIA DO CINEMA E OS ESTUDOS DE INTERMIDIALIDADE

2.1 - A TEORIA DO CINEMA 

Nas primeiras décadas de XX dois problemas emergiram a partir da teoria do cinema e se 

prolongaram até metade do século: o primeiro deles estava relacionado à defesa do cinema 

enquanto forma legítima de arte. Segundo Alfredo Suppia (2015) esta oscilação se deu entre dois 

polos chamados de identificação e essencialismo. Por identificação podemos entender a inclusão 

dada ao status de arte para o cinema, aproximando-o das artes que já estavam consagradas, a

exemplo das artes plásticas, a música, o teatro e a literatura. Já o essencialismo era uma tentativa de 

isolamento do cinema em relação às demais formas de arte. Os teóricos clássicos consideravam o 

cinema como uma nova mídia, uma configuração de arte singular, todavia, que ainda poderia 

encontrar-se fundamentado em formas e mídias prévias. Por esse motivo, havia uma forte tendência 

em definir problemas com base em noções de especificidade. 

Nesse contexto, uma eventual cisão do pensamento cinematográfico corroborou para a 

formação de duas correntes chamadas de formalismo e o realismo, das quais alguns críticos e 

teóricos, assim como cineastas, fizeram parte. A clivagem entre formalismo e realismo movimenta 

questões relativas ao campo de estudos chamado hoje de intermidialidade. Trata-se da atribuição do 

surgimento do cinema documentário (realista) aos irmãos Lumière, e do cinema de ficção 

(formalista) a Georges Méliès. Para o autor, transpor a história e a teoria do cinema entre 

formalismo e realismo alude a abafar as particularidades de ambas as “vertentes” e ao considerar 

que todo cineasta ou teórico formalista seria resistente ao realismo, podemos estar caindo em 

generalizações pouco fundadas. As duas questões expostas, sobre a volubilidade entre identificação 

e o essencialismo, assim como, a segmentação entre formalismo e realismo, é o que movimenta 

nesse sentido a ideia de que o cinema emerge como arte “impura” e são particularmente debatidas 

no contexto da intermidialidade e suas possibilidades de demanda. 

2.2 – O CINEMA IMPURO DE BAZIN 

O cinema, desde o seu principio, se relacionou com outras artes e autores como Bazin 

apresentaram um posicionamento favorável a esta relação. Em meados da década de 1950, este 

autor publicou Pour un cinéma impur – défense de l’adaptation (1991) que defendia o “cinema 

impuro”. Para o autor, o cinema não consistia em um meio autossuficiente, diferentemente do que 

alegavam alguns cineastas vanguardistas dos anos 1920 e 1930, a exemplo de René Clair, Man Ray, 

Fernand Léger, entre outros. Para Bazin as adaptações literárias e teatrais eram bem vindas, assim 

como o som (na transição entre cinema mudo e sonoro).

O cinema falado não marca o limiar de um paraíso perdido para além do qual a musa da 

sétima arte, descobrindo sua nudez, teria começado a se cobrir com trapos furtados. O 

cinema não escapou a lei comum: ele a sofre a seu modo, que era o único possível dentro de 

sua conjectura técnica e sociológica. (BAZIN, 1991: 87) 

Essa busca pelas diferenças e semelhanças entre cinema e as outras artes parecia ser a 

forma de se validar um meio considerado novo.  Alguns autores definiam o cinema como uma 

referencia as outras artes, o chamavam de escultura em movimento, “música da luz”, “pintura em 

movimento” e “arquitetura em movimento”. No entanto, o desejo de alguns apreciadores da sétima 

arte era que houvesse uma especificidade que o distanciasse das demais artes, tornando-o legitimo, 

sem derivações ou comparações. Para provar que o cinema era tão bom quanto às outras artes, o 

cinema deveria ser julgado em seus próprios termos, considerando seu potencial e estética (STAM, 

2001). Contudo, o conceito de “arte pura”, para Bazin, não continha sentido, uma vez que “se refere 

a uma realidade estética tão difícil de definir quanto de contestar” (BAZIN, 1991, p.88). O autor 

defendia, como lei imutável, a influência da arte vizinha, considerando as adaptações fílmicas uma 

tendência inexaurível do cinema contemporâneo na década de 50, “da mesma forma que a educação 

de uma criança (cinema) se faz por imitação dos adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi 

necessariamente inflectida pelo exemplo das artes consagradas” (BAZIN, 1991, 89). As adaptações, 

para o critico francês, eram uma pratica que denominava criativa e produtiva, e que, além de 

legítima, serviam como um catalizador do progresso do cinema, onde a cultura em geral e a 

literatura, só angariariam uma maior democratização, propiciando sua popularização. “Há 

cruzamentos fecundos, que adicionam as qualidades dos genitores, há também sedutores híbridos, 

mas estéreis, há enfim acasalamentos monstruosos, que só engendram quimeras” (BAZIN, 1991:

88). As adaptações cinematográficas consistiriam em um processo de transformação de referencias 

intertextuais tornando inevitável o processo criativo, o adaptador não deveria se posicionar de 

maneira idêntica a obra original, mas sim, manter as qualidades e a equivalência, trazendo um 

equilíbrio para a obra. 

Para o autor, a criação cinematográfica é absolutamente proporcional à fidelidade, uma vez 

que a tradução literal não tenha valor para o autor e a tradução livre lhe pareça condenável, uma vez 

que a boa adaptação “restitui o essencial do texto”. A temática do cinema teria chegado a um 

momento de esgotamento das técnicas criativas, devido ao fato de que “já não basta inventar a 

montagem rápida ou mudar o estilo fotográfico para emocionar. Já se foram os tempos em que 

bastava fazer “cinema” para ter os méritos da sétima arte” (BAZIN, 1991: 103). Para Bazin o 

cinema já teria conquistado todas as possibilidades estéticas naquela época, portanto não havia mal 

algum em o cinema investir sobre as artes, abrindo novos caminhos imagináveis. 

Algumas questões sobre a originalidade autoral, no pós-estruturalismo, foram levantas por 
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cinema não escapou a lei comum: ele a sofre a seu modo, que era o único possível dentro de 

sua conjectura técnica e sociológica. (BAZIN, 1991: 87) 

Essa busca pelas diferenças e semelhanças entre cinema e as outras artes parecia ser a 

forma de se validar um meio considerado novo.  Alguns autores definiam o cinema como uma 

referencia as outras artes, o chamavam de escultura em movimento, “música da luz”, “pintura em 

movimento” e “arquitetura em movimento”. No entanto, o desejo de alguns apreciadores da sétima 

arte era que houvesse uma especificidade que o distanciasse das demais artes, tornando-o legitimo, 

sem derivações ou comparações. Para provar que o cinema era tão bom quanto às outras artes, o 

cinema deveria ser julgado em seus próprios termos, considerando seu potencial e estética (STAM, 

2001). Contudo, o conceito de “arte pura”, para Bazin, não continha sentido, uma vez que “se refere 

a uma realidade estética tão difícil de definir quanto de contestar” (BAZIN, 1991, p.88). O autor 

defendia, como lei imutável, a influência da arte vizinha, considerando as adaptações fílmicas uma 

tendência inexaurível do cinema contemporâneo na década de 50, “da mesma forma que a educação 

de uma criança (cinema) se faz por imitação dos adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi 

necessariamente inflectida pelo exemplo das artes consagradas” (BAZIN, 1991, 89). As adaptações, 

para o critico francês, eram uma pratica que denominava criativa e produtiva, e que, além de 

legítima, serviam como um catalizador do progresso do cinema, onde a cultura em geral e a 

literatura, só angariariam uma maior democratização, propiciando sua popularização. “Há 

cruzamentos fecundos, que adicionam as qualidades dos genitores, há também sedutores híbridos, 

mas estéreis, há enfim acasalamentos monstruosos, que só engendram quimeras” (BAZIN, 1991:

88). As adaptações cinematográficas consistiriam em um processo de transformação de referencias 

intertextuais tornando inevitável o processo criativo, o adaptador não deveria se posicionar de 

maneira idêntica a obra original, mas sim, manter as qualidades e a equivalência, trazendo um 

equilíbrio para a obra. 

Para o autor, a criação cinematográfica é absolutamente proporcional à fidelidade, uma vez 

que a tradução literal não tenha valor para o autor e a tradução livre lhe pareça condenável, uma vez 

que a boa adaptação “restitui o essencial do texto”. A temática do cinema teria chegado a um 

momento de esgotamento das técnicas criativas, devido ao fato de que “já não basta inventar a 

montagem rápida ou mudar o estilo fotográfico para emocionar. Já se foram os tempos em que 

bastava fazer “cinema” para ter os méritos da sétima arte” (BAZIN, 1991: 103). Para Bazin o 

cinema já teria conquistado todas as possibilidades estéticas naquela época, portanto não havia mal 

algum em o cinema investir sobre as artes, abrindo novos caminhos imagináveis. 

Algumas questões sobre a originalidade autoral, no pós-estruturalismo, foram levantas por 

autores como Barthes e Foucault que admitiram o dialogismo de Bakthin e a intertextualidade de 

Kristeva3. O que estes autores discorriam era, em como o autor possuía uma instância de um

discurso articulado a partir de outros pré-existentes, ou seja, o cinema estaria repleto de outras 

influências e a originalidade pura era um tanto utópica. 

Por dialogismo, entende-se um conceito que sugere que todo texto esta constituído de 

outros textos, são como tecidos de fórmulas anônimas inscritas na linguagem, conscientes ou 

inconscientes, provenientes de combinações e inversões de textos pré-existentes. O dialogismo 

intertextual esta relacionado às infinitas possibilidades, produzidas por praticas discursivas 

presentes em uma cultura e que geram enunciados comunicativos influentes no texto. A

intertextualidade ajuda a transcender os limites de fidelidade levantados anteriormente por Bazin, 

uma vez que o cinema, se encarado de forma intertextual, pode remeter a outras artes. Sendo assim, 

estas adaptações podem ser consideradas “como traduções intersemióticas, transmutações, 

hipertextos, derivados de um texto de partida - ou vários – com ou sem origem especificada na 

intricada rede dialógica de sentidos” (AMORIM, 2012, p.6). 

A intermidialidade vista como uma condição fundamental possui ainda algumas abordagens 

mais recentes que discutem sua condição em mídias teóricas ou mídias filosóficas, não se referindo 

à intertextualidade.  Dentre elas a de Bolter e Grusin (2000) que indica que toda mediação é uma 

remediação, incluindo “remediação” como uma condição particular de inclusão intermidiática. Esse 

conceito de remediação esta ligado ao fato de que toda mídia apropria-se, mesmo que 

minimamente, de elementos conceituais, linguagens, interfaces e experiências de outras mídias já 

concretizadas, o que torna sua assimilação mais intuitiva. Trata-se, portanto, de um processo de 

adaptação de um meio através da convergência de princípios estéticos e culturais provenientes de 

outros formatos, a exemplo temos os videogames que remediam alguns elementos do cinema, das 

historias em quadrinho e das animações, a fotografia que remedia aspectos da pintura, o próprio 

cinema que remedia a fotografia, o teatro e a televisão, bem como, diferentes suportes que 

incorporam aspectos e elementos de outros meios. Ou seja, a representação de uma mídia em outra 

é o que os autores chamam de remediação, sendo uma característica que define todas as novas 

mídias digitais, uma vez que são dependentes de uma ou mais mídias anteriores, remodeladas ou 

recompostas. Nesse sentido, nenhuma mídia cria ou atua independente e além dos limites da 

cultura. Quando trazem algum status de ineditismo está relacionado aos modos como restauram ou 

reformulam as mídias anteriores, e isso não esta trelado a tecnologia em si, mas as maneiras 

eficazes que essas mídias descobrem para se comunicar. Para os autores a remediação acontece 

3 Pensamento ligado ao autor não como pessoa, mas como instância de um discurso a partir de pré-existentes, 
substituindo a ideia de pureza e essência (NAGIB, 2013). 
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cinema não escapou a lei comum: ele a sofre a seu modo, que era o único possível dentro de 

sua conjectura técnica e sociológica. (BAZIN, 1991: 87) 

Essa busca pelas diferenças e semelhanças entre cinema e as outras artes parecia ser a 

forma de se validar um meio considerado novo.  Alguns autores definiam o cinema como uma 

referencia as outras artes, o chamavam de escultura em movimento, “música da luz”, “pintura em 

movimento” e “arquitetura em movimento”. No entanto, o desejo de alguns apreciadores da sétima 

arte era que houvesse uma especificidade que o distanciasse das demais artes, tornando-o legitimo, 

sem derivações ou comparações. Para provar que o cinema era tão bom quanto às outras artes, o 

cinema deveria ser julgado em seus próprios termos, considerando seu potencial e estética (STAM, 

2001). Contudo, o conceito de “arte pura”, para Bazin, não continha sentido, uma vez que “se refere 

a uma realidade estética tão difícil de definir quanto de contestar” (BAZIN, 1991, p.88). O autor 

defendia, como lei imutável, a influência da arte vizinha, considerando as adaptações fílmicas uma 

tendência inexaurível do cinema contemporâneo na década de 50, “da mesma forma que a educação 

de uma criança (cinema) se faz por imitação dos adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi 

necessariamente inflectida pelo exemplo das artes consagradas” (BAZIN, 1991, 89). As adaptações, 

para o critico francês, eram uma pratica que denominava criativa e produtiva, e que, além de 

legítima, serviam como um catalizador do progresso do cinema, onde a cultura em geral e a 

literatura, só angariariam uma maior democratização, propiciando sua popularização. “Há 

cruzamentos fecundos, que adicionam as qualidades dos genitores, há também sedutores híbridos, 

mas estéreis, há enfim acasalamentos monstruosos, que só engendram quimeras” (BAZIN, 1991:

88). As adaptações cinematográficas consistiriam em um processo de transformação de referencias 

intertextuais tornando inevitável o processo criativo, o adaptador não deveria se posicionar de 

maneira idêntica a obra original, mas sim, manter as qualidades e a equivalência, trazendo um 

equilíbrio para a obra. 

Para o autor, a criação cinematográfica é absolutamente proporcional à fidelidade, uma vez 

que a tradução literal não tenha valor para o autor e a tradução livre lhe pareça condenável, uma vez 

que a boa adaptação “restitui o essencial do texto”. A temática do cinema teria chegado a um 

momento de esgotamento das técnicas criativas, devido ao fato de que “já não basta inventar a 

montagem rápida ou mudar o estilo fotográfico para emocionar. Já se foram os tempos em que 

bastava fazer “cinema” para ter os méritos da sétima arte” (BAZIN, 1991: 103). Para Bazin o 

cinema já teria conquistado todas as possibilidades estéticas naquela época, portanto não havia mal 

algum em o cinema investir sobre as artes, abrindo novos caminhos imagináveis. 

Algumas questões sobre a originalidade autoral, no pós-estruturalismo, foram levantas por 

autores como Barthes e Foucault que admitiram o dialogismo de Bakthin e a intertextualidade de 

Kristeva3. O que estes autores discorriam era, em como o autor possuía uma instância de um

discurso articulado a partir de outros pré-existentes, ou seja, o cinema estaria repleto de outras 

influências e a originalidade pura era um tanto utópica. 

Por dialogismo, entende-se um conceito que sugere que todo texto esta constituído de 

outros textos, são como tecidos de fórmulas anônimas inscritas na linguagem, conscientes ou 

inconscientes, provenientes de combinações e inversões de textos pré-existentes. O dialogismo 

intertextual esta relacionado às infinitas possibilidades, produzidas por praticas discursivas 

presentes em uma cultura e que geram enunciados comunicativos influentes no texto. A

intertextualidade ajuda a transcender os limites de fidelidade levantados anteriormente por Bazin, 

uma vez que o cinema, se encarado de forma intertextual, pode remeter a outras artes. Sendo assim, 

estas adaptações podem ser consideradas “como traduções intersemióticas, transmutações, 

hipertextos, derivados de um texto de partida - ou vários – com ou sem origem especificada na 

intricada rede dialógica de sentidos” (AMORIM, 2012, p.6). 

A intermidialidade vista como uma condição fundamental possui ainda algumas abordagens 

mais recentes que discutem sua condição em mídias teóricas ou mídias filosóficas, não se referindo 

à intertextualidade.  Dentre elas a de Bolter e Grusin (2000) que indica que toda mediação é uma 

remediação, incluindo “remediação” como uma condição particular de inclusão intermidiática. Esse 

conceito de remediação esta ligado ao fato de que toda mídia apropria-se, mesmo que 

minimamente, de elementos conceituais, linguagens, interfaces e experiências de outras mídias já 

concretizadas, o que torna sua assimilação mais intuitiva. Trata-se, portanto, de um processo de 

adaptação de um meio através da convergência de princípios estéticos e culturais provenientes de 

outros formatos, a exemplo temos os videogames que remediam alguns elementos do cinema, das 

historias em quadrinho e das animações, a fotografia que remedia aspectos da pintura, o próprio 

cinema que remedia a fotografia, o teatro e a televisão, bem como, diferentes suportes que 

incorporam aspectos e elementos de outros meios. Ou seja, a representação de uma mídia em outra 

é o que os autores chamam de remediação, sendo uma característica que define todas as novas 

mídias digitais, uma vez que são dependentes de uma ou mais mídias anteriores, remodeladas ou 

recompostas. Nesse sentido, nenhuma mídia cria ou atua independente e além dos limites da 

cultura. Quando trazem algum status de ineditismo está relacionado aos modos como restauram ou 

reformulam as mídias anteriores, e isso não esta trelado a tecnologia em si, mas as maneiras 

eficazes que essas mídias descobrem para se comunicar. Para os autores a remediação acontece 

3 Pensamento ligado ao autor não como pessoa, mas como instância de um discurso a partir de pré-existentes, 
substituindo a ideia de pureza e essência (NAGIB, 2013). 

através de duas lógicas, a imediação e a hipermediação. Na imediação a mídia obtém uma interface 

“transparente” e se transforma no próprio objeto representado, manifesta-se invisível aos olhos do 

espectador, sem que haja indícios de mediação para que a experiência imersiva seja intensificada, 

ou seja, o usuário não está ciente da mídia, mantendo apenas uma relação com o conteúdo da 

mesma. Já na hipermediação, o sujeito esta sempre ciente da existência da artificialidade imposta 

pela mídia, sendo que, de maneira oposta a da imediação, a aproximação do espectador com a 

realidade acontece através do enaltecimento da interface.

A pesquisadora Nagib (2013), retoma estes conceitos propondo um estudo de “políticas da 

impureza” no âmbito da pesquisa sobre intermidialidade. A autora apresenta um interesse em 

investigar como o enfoque intermidiático promoveria um método historiográfico e uma política de 

hibridação. Considera o fenômeno intermídia um “local de crise” que “requer outros procedimentos 

metafóricos para preencher uma lacuna que está no cerne da criação artística” (NAGIB, 2013, p. 

29). Expandindo as questões bazinianas de “cinema impuro”, a autora alega uma relação com a 

“política do dissenso” formulada por Jacques Rancière, opondo-se à diferença entre cinema 

clássico/moderno e censura a arte didática no que diz respeito à dimensão política na perspectiva de 

um “regime estético”.
Se existe uma conexão entre arte e política, ela deve ser proposta em termos de dissenso, o 

próprio núcleo do regime estético: obras de arte podem produzir efeitos de dissenso 

precisamente porque não dão lições nem têm qualquer destinação (apud NAGIB, 2013: 30). 

Sob essa perspectiva, a indistinção entre a arte e a realidade trazida por Bazin, que pressupunha a 

existência da realidade humana acima da essência, faz do cinema um objeto político. A exemplo da 

montagem em contrapartida a profundidade de campo e o plano sequência dos filmes que não 

diferem a arte da realidade. Este conceito prediz a intermidialidade, ao integrar a ideia de dissenso à 

de intermidialidade. Nagib inclui a presença de uma crise dialética, que acomete a condução 

depurativa intrínseca as formas artísticas e a consciência de sua escassez, sugerindo que este dilema 

seja “político por sua própria natureza”.

3 – A INTERMIDIALIDADE 

O termo intermidialidade surgiu em meados dos anos 1990, na Alemanha. O

reconhecimento internacional sobre seu conceito aponta, principalmente, para um olhar sobre sua 

materialidade e a midialidade das práticas artísticas e culturais. Existem muitas pesquisas nesta 

área, porém um consenso geral se apresenta em relação a sua definição, referindo-se as relações 
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através de duas lógicas, a imediação e a hipermediação. Na imediação a mídia obtém uma interface 

“transparente” e se transforma no próprio objeto representado, manifesta-se invisível aos olhos do 

espectador, sem que haja indícios de mediação para que a experiência imersiva seja intensificada, 

ou seja, o usuário não está ciente da mídia, mantendo apenas uma relação com o conteúdo da 

mesma. Já na hipermediação, o sujeito esta sempre ciente da existência da artificialidade imposta 

pela mídia, sendo que, de maneira oposta a da imediação, a aproximação do espectador com a 

realidade acontece através do enaltecimento da interface.

A pesquisadora Nagib (2013), retoma estes conceitos propondo um estudo de “políticas da 

impureza” no âmbito da pesquisa sobre intermidialidade. A autora apresenta um interesse em 

investigar como o enfoque intermidiático promoveria um método historiográfico e uma política de 

hibridação. Considera o fenômeno intermídia um “local de crise” que “requer outros procedimentos 

metafóricos para preencher uma lacuna que está no cerne da criação artística” (NAGIB, 2013, p. 

29). Expandindo as questões bazinianas de “cinema impuro”, a autora alega uma relação com a 

“política do dissenso” formulada por Jacques Rancière, opondo-se à diferença entre cinema 

clássico/moderno e censura a arte didática no que diz respeito à dimensão política na perspectiva de 

um “regime estético”.
Se existe uma conexão entre arte e política, ela deve ser proposta em termos de dissenso, o 

próprio núcleo do regime estético: obras de arte podem produzir efeitos de dissenso 

precisamente porque não dão lições nem têm qualquer destinação (apud NAGIB, 2013: 30). 

Sob essa perspectiva, a indistinção entre a arte e a realidade trazida por Bazin, que pressupunha a 

existência da realidade humana acima da essência, faz do cinema um objeto político. A exemplo da 

montagem em contrapartida a profundidade de campo e o plano sequência dos filmes que não 

diferem a arte da realidade. Este conceito prediz a intermidialidade, ao integrar a ideia de dissenso à 

de intermidialidade. Nagib inclui a presença de uma crise dialética, que acomete a condução 

depurativa intrínseca as formas artísticas e a consciência de sua escassez, sugerindo que este dilema 

seja “político por sua própria natureza”.

3 – A INTERMIDIALIDADE 

O termo intermidialidade surgiu em meados dos anos 1990, na Alemanha. O

reconhecimento internacional sobre seu conceito aponta, principalmente, para um olhar sobre sua 

materialidade e a midialidade das práticas artísticas e culturais. Existem muitas pesquisas nesta 

área, porém um consenso geral se apresenta em relação a sua definição, referindo-se as relações 

entre as mídias, suas interações e interferências de cunho midiático. 
Termo genérico para todos aqueles fenômenos que (como indica o prefixo inter-) de alguma 

maneira acontecem entre as mídias. 'Intermidiático', portanto, designa aquelas 

configurações que têm a ver com o cruzamento de fronteiras entre as mídias e que, por isso, 

podem ser diferenciadas dos fenômenos intramidiáticos assim como dos fenômenos 

transmidiáticos (por exemplo, o aparecimento de um certo motivo, estética e discurso em 

uma variedade de mídias diferentes). (RAJEWSKY, 2012, p.18)

Pensemos em fenômeno transmidiático, a exemplo da transformação de historias em 

quadrinhos para videogames e por fenômeno intramidiático, o desempenho de uma composição que 

justapõe ou sobrepõe música instrumental com trechos de música eletrônica. Mas afinal o que é 

mídia? Mídia pode ser definida como meio técnico ou físico, como instrumento e/ou aparelhos 

utilizados para a produção de um signo. Podendo ser; tinta, pincel, tela; o corpo humano; televisor; 

voz; papel, tecidos; luz, etc. “É esse significado de “mídia” como “mídia de comunicação” que 

fornece a base de todo discurso sobre mídias e assim também sobre a intermidialidade” (CLAUS, 

2011, p.6). Existem algumas distinções que fundamentam concepções diferentes sobre o termo 

intermidialidade: a perspectiva Sincrônica, que se desenvolve através de uma tipologia de formas 

específicas de intermidialidade e a Diacrônica, cujo trabalho se focaliza nas interseções entre as 

mídias diferentes. 

Nos estudo literários, os chamados mídia filosóficos, enfatizam abordagens relacionadas às 

formas e as funções das práticas intermidiáticas em certos produtos de mídia ou em grupos de 

mídia, colocando os objetos em uma escala de maior ou menor grau de intermidialidade, sempre 

considerando algum tipo de fenômeno. Contudo, este conceito configura-se problemático, uma vez 

que pressupor a distinção entre as mídias esta ligada à questão fundamental, sobre o que diz respeito 

aos limites das mídias individuais, suas especificidades, diferenças e fronteiras midiáticas no 

contexto de práticas intermidiáticas.  
A questão de como se deve definir uma mídia e distingui-la de outras mídias depende 

certamente dos contextos históricos e discursivos pertinentes e do tópico ou sistema sob 

observação, além de levar em conta o progresso tecnológico e as relações entre mídias num 

panorama midiático global e num determinado momento no tempo (RAJEWSKY, 2012: 

56). 

A variedade de fenômenos de cunho intermidiático pode ser observada no domínio de 

estudos literários, na história da arte, na musica, teatro e filmes. Estes fenômenos apontam para um 

“cruzamento de fronteiras entre mídias e caracterizam-se por uma qualidade de intermidialidade em 

sentido amplo” (RAJEWSKY, 2012, p.57). 
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intermidialidade: a perspectiva Sincrônica, que se desenvolve através de uma tipologia de formas 

específicas de intermidialidade e a Diacrônica, cujo trabalho se focaliza nas interseções entre as 

mídias diferentes. 

Nos estudo literários, os chamados mídia filosóficos, enfatizam abordagens relacionadas às 

formas e as funções das práticas intermidiáticas em certos produtos de mídia ou em grupos de 

mídia, colocando os objetos em uma escala de maior ou menor grau de intermidialidade, sempre 

considerando algum tipo de fenômeno. Contudo, este conceito configura-se problemático, uma vez 

que pressupor a distinção entre as mídias esta ligada à questão fundamental, sobre o que diz respeito 

aos limites das mídias individuais, suas especificidades, diferenças e fronteiras midiáticas no 

contexto de práticas intermidiáticas.  
A questão de como se deve definir uma mídia e distingui-la de outras mídias depende 

certamente dos contextos históricos e discursivos pertinentes e do tópico ou sistema sob 

observação, além de levar em conta o progresso tecnológico e as relações entre mídias num 

panorama midiático global e num determinado momento no tempo (RAJEWSKY, 2012: 

56). 

A variedade de fenômenos de cunho intermidiático pode ser observada no domínio de 

estudos literários, na história da arte, na musica, teatro e filmes. Estes fenômenos apontam para um 

“cruzamento de fronteiras entre mídias e caracterizam-se por uma qualidade de intermidialidade em 

sentido amplo” (RAJEWSKY, 2012, p.57). 

Não podemos comparar as qualidades intermidiáticas entre as diversas mídias, a solução 

seria definir cada fenômeno, exibindo as propriedades preeminentes dentro de cada contexto.  Paraa 

autora esses fenômenos estariam divididos da seguinte forma: 

a) “transposição ou transformação midiática” exemplificando as adaptações fílmicas de

textos literários e novelizações, que implicam em uma concepção genética de

intermidialidade, orientada relativamente ao processo de produção. Neste caso o

cruzamento entre as fronteiras midiáticas esta relacionado à maneira como esta

configuração midiática se origina.

b) “combinação de mídias” inclui fenômenos como a ópera, o filme, o teatro, instalações,

historia em quadrinhos – as chamadas formas multimídia, uma mescla de mídias, havendo

uma transposição midiática e uma combinação de mídias e referencias intermidiáticas

sucessivamente. Segundo a pesquisadora, o filme é a priori uma forma multimídia ou uma

combinação de mídias. Contudo, alguns discursos fílmicos são dotados de momentos da

enunciação contendo a combinação com outra mídia. A exemplo, Dogville (2003), de Lars

von Trier, que assume um registro plenamente teatral em sua encenação cinematográfica.

Considerando-se tal fenômeno de combinação de mídias, no caso de Corra Lolla Corra

(1998), objeto de análise deste artigo, algumas mídias se destacam como: Animação,

Efeito Vídeo e TV, porém o que iremos enfatizar é o registro do uso da linguagem dos

videogames neste filme.

c) “referencias intermidiáticas” que incluem textos literários a um filme, seriam as

referencias que um filme faz a uma pintura, ou a pintura a uma fotografia. Não afeta o

significado e aparência externa do trabalho como ocorre na “transposição midiática”. Este

fenômeno é bastante abrangente e pode se confundir com as “transposições” e as

“combinações de mídias”.

Estas divisões dos três fenômenos propostos possuem um caráter de constructo para

facilitar as análises. Para a autora, o efeito potencial das práticas intermidiáticas funda-se nas 

fronteiras midiáticas e diferenças, este conceito de fronteira se constitui como um “pré-requisito 

para as técnicas de cruzamento ou de desafio, de dissolução ou de ênfase das fronteiras midiáticas, 

fronteiras estas que podem se realizar, consequentemente, como construtos e convenções” 

(RAJEWSKY, 2012, p.71). Uma enorme quantidade de fenômenos intermidiáticos como: a escrita 

cinematográfica, écfrases, óperas, quadrinhos e a hiperficção, indicam o cruzamento de fronteiras 

entre as mídias em sentido amplo. Designar um fenômeno como intermidiático depende da origem 

disciplinar da abordagem, de seus objetivos correspondentes e da concepção de mídia. 
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fenômeno é bastante abrangente e pode se confundir com as “transposições” e as

“combinações de mídias”.

Estas divisões dos três fenômenos propostos possuem um caráter de constructo para

facilitar as análises. Para a autora, o efeito potencial das práticas intermidiáticas funda-se nas 

fronteiras midiáticas e diferenças, este conceito de fronteira se constitui como um “pré-requisito 

para as técnicas de cruzamento ou de desafio, de dissolução ou de ênfase das fronteiras midiáticas, 

fronteiras estas que podem se realizar, consequentemente, como construtos e convenções” 

(RAJEWSKY, 2012, p.71). Uma enorme quantidade de fenômenos intermidiáticos como: a escrita 

cinematográfica, écfrases, óperas, quadrinhos e a hiperficção, indicam o cruzamento de fronteiras 

entre as mídias em sentido amplo. Designar um fenômeno como intermidiático depende da origem 

disciplinar da abordagem, de seus objetivos correspondentes e da concepção de mídia. 

3 – A INTERMIDIALIDADE EM CORRA LOLA CORRA

Analisar um fragmento de um longa-metragem no sentido científico é decompô-lo em 

elementos constitutivos que não se compreendem isoladamente, para desconstruí-lo e obter um 

conjunto de elementos distintos do próprio objeto investigado, neste caso iremos nos ater na 

linguagem dos videogames presente na obra analisada. Essa desconstrução pode ser arraigada e 

seletiva segundo os desígnios da análise (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994). 

Muitos filmes oferecem ao espectador distintas possibilidades de ligações entre os eventos 

apresentados, trazendo sentido através da compreensão destes caminhos entrecruzados e das 

múltiplas versões a partir da sua representação fundamental, contendo assim, certas peculiaridades 

sobre eventos e personagens. Chamadas de histórias multilineares (Spinelli, 2014), essas narrativas 

tendem a auxiliar nas causas e acontecimentos, como prover a imaginação de distintos desfechos 

para uma mesma circunstância. Os filmes como o Rashomon (1950), de Akira Kurosawa, Efeito 

Borboleta (2004), de Eric Bress e J. Mackye Gruber, e os brasileiros Boca de Ouro (1968), de 

Nelson Pereira dos Santos, e Amores Possíveis (2001), de Sandra Werneck seguem esta logica de 

múltiplas versões a partir de um acontecimento em comum.  

Corra, Lola, Corra (1998) é um filme do diretor alemão Tom Tykwer que explora a 

espacialidade através de seu movimento frenético. O próprio nome dado ao filme vem do 

imperativo que se destaca através da linguagem, a câmera esta sempre em movimento e o filme se 

dá em ritmo acelerado.  Este longa-metragem se passa em Berlin e aborda questões de 

temporalidade presentes em signos como o relógio: marcando a ação em tempo “quase real”.  

Podemos observar que a corrida contra o tempo de Lola (protagonista do filme) se assemelha em 

muito com os desafios previstos em um game, porém a estrutura do filme é “quase clássica”, 

contendo uma espécie de prólogo, mais três atos que se repetem com finais diferentes. A linguagem 

de videogame neste filme se revela entre os grandes planos gerais, câmera alta (plongée) e quando 

Lola passa correndo na diagonal do quadro, como uma referência aos primeiros games.  

Lúcia Santaella (2004) considera o videogame como um campo híbrido, poli e metamórfico, 

que envolvem e absorvem várias linguagens e processos sígnicos de outras mídias como, por 

exemplo, o cinema. Sendo que o cinema, segundo a autora, deve passar por um processo de 

tradução intersemiótica para se adequar ao potencial tecnológico proveniente do videogame, ou

seja, também incide a incorporar os seus recursos semióticos e estéticos. É importante destacar que 

o videogame não foi a primeira mídia a apropriar-se de outras mídias anteriores, o cinema e a

televisão também o fizeram, em um processo de remediação, onde há um apagamento das mídias a
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Corra, Lola, Corra (1998) é um filme do diretor alemão Tom Tykwer que explora a 
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imperativo que se destaca através da linguagem, a câmera esta sempre em movimento e o filme se 
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temporalidade presentes em signos como o relógio: marcando a ação em tempo “quase real”.  
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seja, também incide a incorporar os seus recursos semióticos e estéticos. É importante destacar que 

o videogame não foi a primeira mídia a apropriar-se de outras mídias anteriores, o cinema e a

televisão também o fizeram, em um processo de remediação, onde há um apagamento das mídias a

partir da multiplicação das tecnologias de mediação e que o processo de apropriação ocorre em 

ambas às direções. Com o incremento das potencialidades tecnológicas e as inovações, em termos 

da constituição de redes sociais digitais, interatividade, multimidialidade, base de dados, entre 

outras, as possibilidades de práticas de remediação se multiplicam, segundo os criadores do 

conceito: Jay David Bolter e Richard Grusin., em seu  livro Remediation: Understanding New 

Media (2000). Os videogames são uma mídia que utiliza muito a remediação para resolver questões 

referentes à tecnologia e a arte do game. Conforme explica Lopes e Inocencio (2016), os games, em 

seu principio, continham uma tecnologia bastante limitada e precisavam recorrer a uma forte 

abstração visual, para resolver esta questão, seus produtores recorreram à linguagem dos jogos de 

tabuleiro, remediação observável em sua organização espacial e na movimentação do personagem. 

Com a ascensão das tecnologias digitais, houve um avanço gráfico nos videogames, as 

possibilidades de explorar o espaço tela ampliaram e remediações sobre a estética dos desenhos 

animados e a bidimensionalidade foram admissíveis. No entanto, a remediação sob a linguagem do 

cinema se deu com o advento dos gráficos em 3D e com a introdução da câmera em primeira 

pessoa, admitindo o desenvolvimento de narrativas mais bem elaboradas e excitantes. 

O filme afirma a potência do cinema como narrativa, explorando diversas linguagens de 

outras mídias, tais como: Videogame, Animação, Televisão, Videoclipe e Fotografia. Uma vez que 

há um impulso lúdico remetendo ao jogo da vida onde Lola enfrenta obstáculos e precisa chegar a 

tempo, enfatiza-se neste artigo a linguagem de videogame, recurso utilizado para evidenciar o efeito 

de sentido “jogo” no filme. As possibilidades de recomeçar o percurso, através de diferentes finais, 

fazem com que o expectador deixe de estar passivo diante da narrativa apresentada, assim como um 

jogador de um videogame.  Apesar da participação do espectador não ser algo intrínseco a lógica da 

construção fílmica, para pesquisadores como Pierre Lévy (1999) o termo interatividade só pode ser 

aplicado a participação ativa do sujeito. Diante desse fato, em busca de proporcionar meios de 

fruição diferenciados aos espectadores e sustentar o fascínio de uma audiência que acessa muitas 

opções de entretenimento, algumas experimentações com o cinema têm sido realizadas, como é o 

caso do filme em questão. Uma vez que o espectador deva ativar sua memória ao percorrer com 

Lola (avatar) os diversos percursos já ultrapassados, quase idênticos (como as vidas em um game),

segue em busca de novas pistas e sinais que possam contribuir para uma nova tentativa de apreender 

as inúmeras informações em multiplicidade. A história é contada três vezes, contendo vinte minutos 

cada, as mesmas sequencias são apresentadas com algumas alterações. A trilha sonora eletrônica é 

arrebatadora, foi produzida especialmente para o filme e remete ao ritmo dos games, uma vez que 

este gênero musical é largamente explorado nessa mídia.

Através de um clima lúdico de game, este filme se utiliza da intermidialidade como 
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opções de entretenimento, algumas experimentações com o cinema têm sido realizadas, como é o 

caso do filme em questão. Uma vez que o espectador deva ativar sua memória ao percorrer com 

Lola (avatar) os diversos percursos já ultrapassados, quase idênticos (como as vidas em um game),

segue em busca de novas pistas e sinais que possam contribuir para uma nova tentativa de apreender 

as inúmeras informações em multiplicidade. A história é contada três vezes, contendo vinte minutos 

cada, as mesmas sequencias são apresentadas com algumas alterações. A trilha sonora eletrônica é 

arrebatadora, foi produzida especialmente para o filme e remete ao ritmo dos games, uma vez que 

este gênero musical é largamente explorado nessa mídia.

Através de um clima lúdico de game, este filme se utiliza da intermidialidade como 

estratégia narrativa, desenvolvendo um engajamento autêntico do público. A navegação pelo espaço 

é uma ferramenta diegética comum dos games e se faz explicita. O filme transita entre a linguagem 

35mm de vídeo para a animação, fotografia estática, bem como as técnicas em preto-branco de 

imagens, assim como as coloridas e tomadas em slow motion conferindo um grau de imersão 

diferenciado. 

A estética cinematográfica em Corra Lola Corra que mistura técnicas e tecnologias, finais 

tristes e finais felizes, passa a ser recriada. Sua narrativa é descentrada e tem como ponto de partida 

o espaço midiático por diferentes estratégias em um processo hibrido e intermidiático. O

cruzamento intermidiático se faz presente de maneira bastante explicita e propõem significados 

importantes na narrativa e desenvolvimento da trama em repetição.  

5. CONCLUSÃO

O produto audiovisual, como troca comunicacional, trabalha com diferentes estímulos 

sensoriais através da visão e audição conforme as artes assim sempre o fizeram. O cinema como 

obra, contém todas estas possibilidades e graças à capacidade de atrelar-se a outras mídias, pode 

apresentar diversos tipos de linguagem, além de narrativas multilineares e paralelas. 

Uma abordagem bipartidária sobre as teorias do cinema poderia mais ofuscar do que 

esclarecer os seus aspectos de evolução. Conforme nos indica a teoria de “cinema impuro”, existe 

uma riqueza cultural e uma sofisticação estética proveniente desta hibridação entre as mídias, e que 

pode atrair mesclas e absorções muito saudáveis. É o que encontramos no filme de Tykwer onde o 

encontro entre o filme e o videogame tem um ponto de inflexão instigante, inclusive, no que diz 

respeito à ideia de um dilema ou de uma crise dialética que revela o aspecto de um regime estético 

localizável entre mídias. 

Como vimos, as prerrogativas da impureza podem se conjugar como formulações 

epistemológicas quando aplicadas a áreas distintas, nos servindo como parâmetro de investigação a 

partir dos fenômenos que se sobrepõe e se cruzam em intermidialidade. Ao pensarmos neste 

cruzamento de mídias que evocam uma hibridação dos meios no filme Corra Lola Corra,

compreendemos a partir das teorias abordadas, que estes filmes que servem como meios 

hibridizados exigem uma elaboração dedicada para garantir a unicidade da obra como um todo e 

assim criar uma estética única, cheia de relações e significações.   

Os videogames geralmente incorporam a linguagem do cinema, com o uso expressivo das 

angulações de câmera, da profundidade de campo e da utilização da luz como elemento dramático. 
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No entanto não é muito comum vermos o cinema se utilizar de elementos dos videogames. Em 

Corra Lolla Corra podemos experimentar o uso desses elementos interativos como um recurso da 

linguagem cinematográfica, constituindo um meio intermidiático que explora a potencialidade de 

ambas as mídias e confere uma constante evolução do cinema através da introdução de novas 

técnicas em convergência com diversificadas mídias.  
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CHANEL: ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO ATRAVÉS DO FACEBOOK1 

Dayse Priscilla Mateus de Morais2 
André Tezza3 

RESUMO 

Marcas de luxo estão presentes na realidade da sociedade desde muito antes da internet. A entrada 
desta categoria de produtos em redes sociais revolucionou tais mercados, e os fizeram repensar 
comportamentos. É sob esta temática que este trabalho se faz presente: as marcas de luxo em um 
contexto de cultura digital. Dessa forma, tem-se como propósito analisar a página da marca Chanel 
e sua atuação na rede social Facebook, no intuito de entender como uma grande marca de luxo se 
posiciona e está presente na internet, mais precisamente em redes sociais, e como usa este recurso 
para se aproximar de seus seguidores e consumidores. Na metodologia de pesquisa foi utilizado o 
método etnográfico virtual como tal, para que pudéssemos perceber o posicionamento e atuação 
através de comportamentos provenientes dos comentários publicados. Um estudo sobre luxo, 
internet, Chanel e comportamento: a reunião de um complexo de fatores que resultou em uma 
observação diante de uma marca bem construída, mas que ainda não utiliza as redes sociais em toda 
sua potencialidade de comunicação. 

Palavras-chave: Luxo; Internet; Comportamento; Consumo. 

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende tratar as marcas em um contexto de cultura digital, mantendo o 
enfoque na Chanel e sua presença com o perfil na rede social, Facebook. Para isto, trabalhamos com 
o problema: Quais estratégias a Chanel utiliza, em posts no Facebook, para reforço do
relacionamento entre marca e consumidor?

Seguindo por este caminho, tivemos como objetivo principal, entender o modo em que a 
marca se relaciona com o consumidor, utilizando o Facebook, para que assim pudéssemos colocar 
em prática pensamentos e conceitos dados por Gabriel (2010) e Allérè (2006) sobre marketing 
digital e marketing de luxo. Para além disso, passamos, também, por alguns conceitos expostos por 
Jenking (2014) sobre web 2.0, na qual podemos pensar sobre como os conceitos de marketing 
podem se interligar com o a criação de conteúdo pelo seu público e assim, quem sabe, gerar algum 
tipo de ligação com a marca. 

Assim, então, chegamos até a pesquisa realizada através do método netnográfico, na qual se 
fez pela necessidade de análise da reação dos seguidores da marca, diante de suas publicações, para 
que assim pudéssemos observar possíveis resultados destes posts. Analisandonão somente o que a 
marca está divulgando (caso analisássemos apenas suas publicações) mas como a recepção e reação 
de seus consumidores, pudemos chegar ao resultado, qual permite perceber Chanel como uma 
grande marca, mas que peca em alguns conceitos diante o seu relacionamento digital com seu 

1  Trabalho inscrito para o GT CONSUMO E CULTURA DIGITAL, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II 
CONSUMO SUL. 
2  Graduada em Publicidade e Propaganda, 2016, Universidade Positivo, daysepmorais@gmail.com.  
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, 
atconsentino@gmail.com. 
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público. 

2. LUXO

“Isso não é uma bolsa, é uma Prada”. Essa foi uma frase usada por uma personagem no 
filme “As Branquelas” (KeenenIvoryWayans, 2014), para fazer a representação de uma bolsa 
depois de um assalto. Durante esta cena do filme, a personagem tinha seus motivos e ambições para 
chamar a bolsa de “Prada” de maneira tão significativa e utilizando tal entonação, mas o que 
queremos dizer é que uma marca pode sim mudar o modo em que se enxerga um objeto, um 
produto, ou quem sabe, uma situação. Antes de chegarmos até a marca principal deste artigo, 
pensemos um pouco em como se constrói uma no mercado de luxo, e de que forma isso ocorre para 
que esta se torne uma marca marcante e construtiva. 

Se pesarmos um pouco sobre o luxo e todo seu mercado em que está inserido, um mercado 
pouco entendido pela maioria da população, mas, em contrapartida, muito especulado, 
primeiramente podemos saber, de acordo com Castilho, que “o luxo refere-se à dimensão simbólica 
do consumo e se reveste de uma significação social” (2008, p.12). Ou seja, o mercado de luxo é um 
modelo de mercado que se constrói e se baseia em uma relação entre o consumidor e o consumo, 
entre o produto e quem participa do processo de utilização do mesmo. Este não é o único modelo de 
negócio a tratar o consumidor e consumo desta maneira, mas o luxo possui um modo específico e 
bem peculiar ao lidar com este meio de se fazer consumo. Entendamos isso: que o mercado de luxo 
não trata o produto que vende como um simples produto, mas como algo em que se há atributos e 
particularidades especiais, além de tratar suas marcas impressas neles o mais importante meio de 
conversação com o público. Como diz Allérè: “A nobreza do luxo se torna uma evidência para 
todos os que os tocam, pois jamais se fica insensível à beleza do gesto de um artesão da arte” (2006, 
p. 14).

Então, sabendo e tendo a consciência que o mercado de luxo trata-se de um mercado em que 
não se comercializa apenas um produto, ou até mesmo uma marca, mas sim uma série de 
representações, conquistas, significações e status (ALLÉRÈ, 2006). Com isto podemos entender o 
motivo da utilização de alguns modos e meios de comunicação pelas marcas que estão inseridas 
neste ramo. Pois como Allérè afirma: “esses usos são principalmente a marcação de uma fronteira 
intransponível entre essa classe favorecida e o resto da população” (2006, p. 99), e toda essa 
diferenciação vinda do consumo desta categoria de produtos é facilmente perceptível desde a 
produção até a comunicação dos mesmos. O luxo é para poucos, o mercado de luxo para menos 
ainda, mas o conhecimento sobre luxo e tudo o que ele envolve está se dissipando para o restante da 
população. Esse crescimento pode ter trazido uma maior acepção entre pessoas que estão em meio 
ao luxo e aquelas que gostariam de estar e possuir aquele patamarmas não podem. Lipovetsky 
confirma isso ao dizer que “a visibilidade social do luxo cresceu fortemente” (2003, p. 15). Toda 
essa “visibilidade”, representatividade, entre outras características que estão fortemente atreladas ao 
luxo, quando se tornam características de um mercado, faz com que todo o marketing produzido 
para ele seja também diferenciado e bem particularizado. 

3. MARKETING DE LUXO

Para entendermos o tipo de marketing realizado em produtos de luxo, devemos entender os 
tipos de luxo que podem vir a ser produzidos. Allérè divide o luxo em três patamares: o luxo 
acessível, intermediário e o inacessível. Basicamente essas divisões existem e se fazem de acordo 
com o produto que é oferecido, sendo o acessível um “produto industrial”, ou seja, algo produzido 
em série, também conhecido como o prét-a-portè; o intermediário um “produto racionalizado”, o 
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meio termo; e o inacessível tratando-se de “peças únicas ou em número muito limitado” (2006, p. 
164), em que podemos ver a alta costura como um exemplo que fala muito sobre este processo. 
Sendo assim, podemos perceber e analisar que mesmo quando se trata de produções em um mesmo 
mercado, neste ainda existem categorização e distinção, na qual uma marca que foca em vendas no 
varejo irá se comportar de uma maneira diferente de outra que se coloca em uma posição de 
boutique, peças sob encomenda e únicas.  

O luxo acessível é a fatia do mercado que mais deve manter essa preocupação no que diz 
respeito a suas atitudes enquanto marca e suas ações de marketing. Isso ocorre por “um 
desdobramento maior e mais ousado de certos produtos das casas muito seletivas e dos novos 
criadores que se destacam, bem como o aparecimento das últimas marcas que ampliam 
consideravelmente a oferta de produtos aproximados ou quase substituíveis, multiplicando a 
concorrência” (ALLÉRÈ, 2006, p. 175). Ou seja, mais produto no mercado, mais conhecimento e 
busca de seu consumidor.Em contrapartida, um produto que não chega a ser tão exclusivo, até 
mesmo quando se trata da sua produção.Isso tudo resulta em um árduo e estudado trabalho de 
marketing vindo das marcas que estão nesta posição. “Quanto mais aumenta a diversificação no 
mercado do luxo acessível, mais cresce a concorrência, precisando de uma excelente segmentação 
do mercado, tendo em vista um marketing misto eficaz” (ALLÉRÉ, 2006, p. 177). 

Ao pensar no luxo intermediário, devemos entender que ele tem características parecidas 
com o luxo acessível, mas se encontra em um patamar acima, com diferenciações.  “Esse luxo se 
dirige a uma classe muito bem-provida, igualmente desejosa de manter uma distância social bem 
marcada em relação às classes médias ascendentes, sobretudo pela aquisição de produtos e objetos 
de mais alto nível, de marcas antigas bastante seletivas, ou de novos criadores muito proeminentes” 
(ALLÉRÉ, 2006, p. 174). O seu produto não chega a ser único, mas existe uma diferenciação bem 
mais marcada, por esse motivo quando se trata de características de marketing a relação é diferente, 
se trata de “uma estratégia de marketing construída em torno de uma política de relações públicas 
muito seletiva” (ALLÉRÈ, 2006, p. 175), ou seja, marketing mais elaborado para um produto que 
possui essa necessidade. Já quando se trata do luxo inacessível, o marketing vem a ser uma junção 
de várias coisas, “política de relações exteriores de dimensão internacional (...) e à imprensa 
especializada” (ALLÉRÉ, 2006, p. 173). Se trata então de um marketing prospectivo e parcial e 
também com uma comunicação seletiva, por muitas vezes utilizando-se da “celebridade do criador”, 
sendo assim utilizada a história do criador da marca. 

O mercado do luxo inacessível, composto mais frequentemente de empresas antigas, 
prestigiosas, cuja notoriedade é internacional, continua muito protegido, sendo as barreiras 
à entrada do mercado quase intransponíveis. Esse mercado se distingue pela qualidade 
desigual dos seus produtos e objetos, por seus métodos de fabrico frequentemente ainda 
artesanais (Hermès), tradicionais (Baccarat), e pela celebridade de seu criador, em torno da 
qual são construídas a imagem e a notoriedade da marca e da empresa. (ALLÉRÉ, 2006, p. 
173) 

Seja em uma condição de luxo em qualquer um dos níveis, acessível, inacessível ou 
intermediário, este tipo de mercado e produto é sempre caracterizado em um patamar de alto 
conhecimento, preciosidade e tantas outras colocações, e os coloca em destaque e em evidência. Por 
isso os modelos diferentes de ações de marketing são essenciais e de alta de importância para o 
mercado, pois como Gabriel apud Kotler: “Marketing é atividade humana dirigida para satisfazer 
necessidades e desejos por meio de troca” (2010, p. 28). Agora imaginemos ações dirigidas a 
satisfazer necessidades humanas em um mercado em que esta é uma das bases que evidenciam e até 
mesmo fazem acontecer o desejo e o consumo do produto, estas ações terão de ser muito mais 
específicas e certeiras no que tangem a seu público, seu alcance e até mesmo com relação a sua 
mensagem. Alguns fatos e fatores que caracterizam o marketing, podem também de certa forma 
caracterizar o mercado de luxo, trazendo à tona, ainda mais, sua importância e suas especificidades. 
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Trocas relacionadas a desejos e necessidades, os próprios desejos e necessidades, e relações com o 
próprio produto (GABRIEL, 2010), estas são algumas das relações que podemos observar entre 
consumidor e produto, e também entre o luxo e marketing. Seria como dizer, basicamente, que o 
mercado de luxo e tudo em que este se relaciona é construído basicamente por trabalhos e 
características do marketing. 

4. WEB 2.0 E O LUXO

Gabriel conceitua: “É inegável que as tecnologias digitais têm se tornado cada vez mais 
presentes em todos os aspectos da vida humana – social, profissional, pessoal - impactado e 
afetando a sociedade, a cultura, o modo como vivemos e interagimos com o mundo” (2010, p. 73). 
Essas características de tecnologias digitais no mundo contemporâneo trazem consequências para 
sociedade e para o indivíduo como participante deste meio e ciclo. Uma dessas consequências se 
trata do conceito de web 2.0, em que é conceituado por Jenkins: “a Web 2.0 representa uma 
reorganização das relações entre produtores e seus públicos em um mercado de internet em fase de 
maturação, assim como um conjunto de abordagens adotadas pelas empresas que buscam tirar 
proveito da criatividade em massa, do coletivismo e da produção colaborativa” (2014, p. 79). Este 
conceito pode ser facilmente aplicado em ações de redes sociais e na internet de modo geral. 

A Web 2.0 é um conceito de relacionamento com o consumidor que vai um pouco além do 
convencional e se utiliza como meio de reprodução e replicação de conteúdo, o consumidor é mais 
do que um mero espectador do que a marca produz e diz, ele passa a ser um formador de opinião. 
Assim nos confirma Jenkins também sobre o assunto: “a Web 2.0 tornou-se a lógica cultural para o 
comercio eletrônico, como uma série de práticas empresariais que buscam captar e explorar a 
cultura participativa” (2014, p. 79). Agora, podemos relacionar este conceito de Web 2.0 com o 
conceito dado anteriormente de troca e relações em um ato de consumo, como nos explica Jenkins: 

Nos últimos anos surgiram vários exemplos de novas empresas de Web 2.0 e marcas de 
longa data que, da mesma forma, não entenderam o que motiva a participação do público. 
(...) as audiências estão cada vez mais conscientes das maneiras através das quais as 
empresas transformam seus “trabalhos por amor” (...) ou expressões de identidade pessoal 
(...) em commodities a serem compartilhadas ou vendidas. (2014, p. 101) 

Jenkins relaciona com um já percebido defeito no mercado, mas o que devemos entender é 
que isso é possível de acontecer, transformar uma busca por identidades pessoais ou expressões em 
um modo de relacionamento, por vezes nem tão comercial, com o cliente e possíveis clientes. 
Assim chegamos ao ponto de tratar com mais especificidade sobre o marketing aplicado em meios 
digitais, possuindo no olhar os conceitos já citados anteriormente, de busca e relacionamento. 
Basicamente Gabriel expõe a presença digital de uma marca como “os pontos de contato do público 
com a marca/empresa” (2010, p. 250), e esse contato pode ocorrer de uma maneira mais orgânica e 
natural, ou não. Quando se trata de presença online, a primeira coisa que nos vem à cabeça, sem 
dúvida, são as redes sociais. Estas plataformas pedem e necessitam que a marca que as utiliza 
conheça muito bem do que se trata, para que quando partirem para a produção de conteúdo para tal, 
utilizem-se das formas corretas (GABRIEL, 2010). 

5. COMUNICAÇÃO E LUXO

Se entrarmos, então, em quais estratégias são necessárias para se fazer uma boa e eficaz 
comunicação em meios digitais, mais especificamente em redes sociais, podemos perceber e até 
mesmo afirmar que estas não são simples, nem únicas. As estratégias podem mudar e modificar até 
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Visto isto, podemos saber e perceber que na construção de uma marca, o que realmente 
importa para uma relação com o consumidor, é o que essa marca é, não somente o que diz, ou o que 
quer dizer, é a identidade de marca que se soma com a identidade de seus consumidores 
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Para uma relação emocional entre marca e consumidor, uma relação de amor, “lovemark”, a 
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amor requer um investimento de anos. O amor tem uma história. O amor nos dá direção e faz de nós 
quem somos” (2005, p. 52). Se todo esse amor estiver sendo refletido para uma marca, a relação 
entre ela e seu público-alvo se tornará cada vez mais estreita e íntima, tornando assim uma parte do 
outro, como Roberts cita a Burberry, uma marca que mudou com o tempo, mas hoje seu conceito 
como e suas referências visuais são facilmente detectadas em seus produtos: 

A renascida padronagem quadriculada da Burberry tornou-se um símbolo do luxo mundial. 
De uniformes militares a trajes exploradores intrépidos do século passado, a Burberry 
transformou-se em um artigo de alta moda. As ruas de Nova York, Tóquio, Frankfurt, 
Londres ou Sidney não seriam as mesmas sem a marca registrada do quadriculado 
vermelho, bege, preto e branco. É sua poderosa assinatura visual de qualidade. Fácil de ver, 
fácil de interpretar. (ROBERTS, 2005, p. 112) 

Por vezes não é necessário nem amar pessoalmente uma marca, mas o fato de ser uma marca 
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em que várias pessoas se vejam “apaixonadas” por ela, suas características se tornam conhecidas, 
seus pontos positivos se tornam comum a todos que sabem o mínimo sobre a marca e sua história. 

6. CHANEL

Chegamos então na marca central desse artigo, Chanel. Entendendo que a maior parte da 
identidade de marca que ela possui vem atrelada a sua criadora, Gabriele Chanel, saber um pouco 
de sua história é o ponto inicial. Charles-Roux (2007) aponta que Gabriele Chanel nasceu em 1883, 
na França, seu começo não foi exatamente luxuoso, extravagante ou qualquer outro termo que se 
tenha em mente quando se trata de luxo e até mesmo de Franceses que viveram sua vida 
intensamente. Gabriele antes de se tornar Coco Chanel passou por algumas fases complicadas no 
interior francês, viveu em casas que não eram a sua, teve algumas experiências não tão boas em 
questão de relacionamento, e quando se trata de suas roupas, apesar de sempre se tratarem do 
básico, não tinham nada de luxuoso. Chanel começou seu trabalho como ajudante em ateliês, 
consertando roupas e costurando botões, depois disso ela passou a trabalhar para o início de sua 
marca de fato, confeccionando chapéus. Estes foram muito bem aceitos pela alta sociedade francesa 
e foi vendendo chapéus que Chanel começou sua primeira boutique em Paris. 

A história da Chanel, em seu geral, é cheia de altos e baixos. A boutique foi fechada e 
reaberta pela própria dona, além de alguns insultos que a mesma divulgava sobre alguns de seus 
concorrentes. O podemos entender é que Chanel é uma marca forte, assim como sua criadora, mas 
também excêntrica e com atitude de defender suas ideias, ou no caso, suas coleções. O Preto e 
branco se tornaram marca registrada tanto da marca enquanto nome, como de seus produtos, mais 
especificamente suas roupas. O preto básico que vestiu Audrey Hepburn no filme “Bonequinha de 
luxo” era um vestido Dior, mas quem assumiu a fama do “pretinho básico” foi Chanel, não que uma 
tenha roubado da outra, mas sim pelo estilo que Chanel já transmitia há muito tempo, e claro que 
Chanel se aproveitou muito bem desta situação. 

Coco Chanel é um grande nome, Chanel uma grande marca, que é dita como a que inseriu a 
calça ao vestuário feminino, que introduziu a nova silhueta aos modelos, e que hoje é a marca 
sonho, idealizada, e que faz parte do imaginário não só de alguns usuários de produto de luxo, mas 
de muitos que se interessam por moda. Sabemos que Chanel praticamente se tornou um verbo, um 
estilo e uma moda, mas Coco Chanel já nos deixou avisado anos antes: “Não gosto que falem de 
moda Chanel. Chanel é antes de tudo um estilo. A moda sai de moda, o estilo, jamais” (CHARLES-
ROUX, 2007, p. 323). 

7. METODOLOGIA

O método escolhido para a pesquisa deste artigo foi o etnográfico virtual, a partir das 
conceituações de Kozinets (2007), que denomina este tipo de pesquisa como “netnográfica”. Este 
método foi escolhido para que os posts da marca fossem analisados de acordo com as reações de 
seus seguidores, para consequentemente, chegarmos a resposta do problema. Juntamente com o 
método etnográfico virtual, a técnica de análise de conteúdo foi utilizada para observar as 
especificidades das postagens.  

A coleta das informações ocorreu nos meses de Julho a Agosto de 2016, em que os posts, 
passando por uma pré-análise, se reduziram a 14 para serem analisados mais precisamente, na qual 
foram retirados os assuntos que mais possuíam relevância para a pesquisa. Dentro destes posts 
foram analisados os comentários mais recentes e relevantes para o caso estudado aqui, ou seja, as 
consequências das publicações para os seus seguidores. 
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8. ANÁLISE

Para começarmos a pensar esta análise, olhemos para algumas publicações. Tendo em mente 
e analisando o que a marca quer passar com essas informações, e mais que isso, pensando como 
Gabriel: “ofereça informações relevantes e desinteressadas relacionadas a seu conhecimento nas 
redes sociais que se encaixam no perfil de seu público-alvo” (GABRIEL, 2014, p. 310).  

Neste momento, além da publicação tratar sobre a nova coleção de joias, é possível perceber 
a referência primordial dada na legenda. Ao escrever: “amada por Gabriele Chanel”, a marca traz à 
tona aquilo que mais se preza, o nome da criadora, a história e tudo mais quanto se pode somar a 
ela. Pensando nisto, poderíamos perceber e concluir que o interesse nesta publicação estava além da 
divulgação da nova coleção, queria demonstrar ali um pouco do se tratava Chanel. Isto pode 
explicar algumas reações de seguidores. 
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4

Este tipo de comentário é um perfeito exemplo das reações encontradas na página para este 
tipo de publicação e comparação. O momento em que a marca leva o seguidor para mais perto, sem 
ao menos falar com ele diretamente. Como Roberts cita: “A habilidade de responder à carência 
emocional do amor requer um investimento de anos. O amor tem uma história. O amor nos dá 
direção e faz de nós quem somos” (2005, p. 52). E é isso que vemos acontecem com as publicações 
da página, se tratam de respostas não diretas para com os seguidores e consumidores da marca. 

Seguindo em frente, este é outro exemplo da ligação entre a marca, sua história e a 
demonstração disto em sua publicação. Pela imagem que, claramente, faz menção a Gabriele 
Chanel e todo seu estilo, com as peças chaves que sempre usava, a calça de alfaiataria, colares em 
pérola, e claro, o modelo de chapéu usado. Neste momento é possível confirmar e ter mais um 
exemplo de como a marca utiliza a rede social para fortalecer sua história e suas referências. 
Basicamente Gabriel conceitua a presença digital de uma marca como “os pontos de contato do 
público com a marca/empresa” (2010, p. 250), é assim que Chanel se porta, utiliza a sua página para 
publicar seus valores. 

4 “Minha vida agora faz sentido.” (tradução nossa) 
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5

Comentário com este é uma boa ilustração para essa característica dos posts da marca. O que 
nos faz concluir que a demonstração das características de marca é algo que possui resultados para 
com os seguidores. 

6

Por fim, temos este post, que foi altamente criticado pelo público, e o que foi analisado em 
frente disso é que mesmo com as influências feitas pela marca, a crítica ainda aparece em 

5“Eu realmente amo essa campanha! Ela é moderna, estilosa, jovem e nova. Eu acho que essa é uma das melhores 
campanhas da ultima década! A única coisa que eu não gosto são as “colagens por Karl Largefeld” na descrição. Claro 
que ele pensou nas fotografias. Contudo, eu consigo imaginar Karl Largefeld sentado em sua mesa cortando as imagens 
e colando de acordo com a ordem criativa. Mesmo sabendo que isso aconteceu em um software. De qualquer forma... 
isto foi impressionante.” (tradução nossa) 
6“Eu odeio essa propaganda da Chanel... muito brega... o que aconteceu com a Chanel chic?” (tradução nossa) 
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comentários dos posts. Nisto, uma resposta da marca ou qualquer manifestação poderia ser 
esperada, mas não é o que ocorre. Então temos dois vieses para analisar. O primeiro se trata da 
resposta que não se obtém da marca, ela não se manifesta de nenhuma maneira, mas podemos 
perceber que não existe um diálogo fora da relação posts/comentários, a marca não possui outra 
forma de se manifestar. Em segundo lugar temos a diferença no conteúdo, Gabriel coloca: “é 
necessário que as pessoas que atuam em redes sociais tenham um genuíno alinhamento com as 
pessoas que participam delas” (2014, p. 310). E essa é uma característica não encontrada neste tipo 
de post, se analisada as reações. Pessoas se sentiram um tanto quanto traídas por este tipo de 
publicação, por motivos específicos, mas isto ocorreu. 

9. CONCLUSÃO

Concluímos este artigo com a resposta ao nosso problema aqui colocado: Quais estratégias a 
Chanel utiliza, em posts no Facebook, para reforço do relacionamento entre marca e consumidor? 
Para essa pergunta olhamos para os posts mais característicos da marca, ela demonstra muito do que 
ela é, da sua história, e principalmente da sua criadora. São posts, anúncios e conteúdos que 
aproximam os seguidores. 

Em contrapartida, é possível observar uma pequena falha nesse relacionamento. Na qual os 
seguidores publicam seus comentários, pessoais e esperam algum tipo de resposta da marca, que vá 
além de posts, e isso não acontece. 

Podemos perceber com esta pesquisa que a construção de marca para a Chanel foi tão forte e 
precisa que o trabalho que ela faz de relacionamento hoje em dia é apenas um reflexo de tudo isso. 
Se trata de um reforço e nos passa a impressão de tudo ocorrer de forma natural. Como se Gabriele 
Chanel pudesse dizer: A comunicação muda, mas a essência de ser Chanel não. 
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LOS PET INFLUENCERS Y LA INTERACCIÓN DIGITAL CON SUS COMUNIDADES 
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RESUMEN 
Esta investigación se plantea con el objetivo de analizar las dinámicas e interacciones de los 
seguidores de 3 “pet influencers” de Instagram en el 2016, y así verificar la influencia que cada uno 
de ellos ejerce en su comunidad de seguidores.  
Una metodología mixta con apoyo en la etnografía digital se utilizó, para la recolección de datos 
y análisis de redes sociales a partir de lurking etnográfico4, y de esta forma encontrar las publicaciones 
con mayores índices de social proof, a las cuales se les realizó un análisis semántico con perspectiva 
social de las conversaciones. 
Se puede destacar dentro de los hallazgos encontrados la segmentación y categorización en las 
publicaciones, siendo las más predominantes: “Marca/producto”, “#Tbt/recuerdo” y “Día a 
día/cotidianidad”; y el uso de hashtgs, menciones y/o emoticones que logran generar mayor 
interacción entre las comunidades digitales. Como argumento final, se puede afirmar que después de 
analizar semántica y lingüísticamente las dinámicas de comunicación digital, las mascotas en 
Instagram son influenciadores digitales por naturaleza, pues al generar un post con una buena 
composición de la imagen logran tener altos índices de social proof y conversaciones positivas, según 
la escala de Likert, entre las comunidades, marcas y perfiles de mascotas dentro de la red social. 

Palabras clave: Pet influencer; Interacción digital; Comunidades digitales; Comunicación digital; 
Instagram. 

1. INTRODUCCIÓN
El propósito de esta investigación es analizar las dinámicas e interacciones de las 

publicaciones de los seguidores de los “pet influencers” en Instagram, y si estos a través de un post, 
logran influenciar la actitud de los consumidores, con respecto de una maca o la misma comunidad; 
para responder a ese objetivo es imprescindible hacer un recuento desde 7.500 a.C a hoy en la relación 
entre el homosapiens y los animales, desde los siguientes procesos:  

1 Trabajo inscrito para el GT CONSUMO Y CULTURA DIGITAL del IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUR. 
2 Estudiante de la Maestría en Comportamiento del Consumidor. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín – 
Colombia. Email: m_isa00@hotmail.com 
3 Magíster en Gestión Cultural. Universitá del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Novara IT. Docente asociado 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín – Colombia. Email: claudia.tuiran@upb.edu.co 
4 Lurking etnográfico se refiere a la observación de las comunidades virtuales, actuando como un lurker (participante 
pasivo), sin interferir o participar en el desarrollo de las actividades. 
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FIGURA 01  
FUENTE PROPIA. (2017) 

1.1 DOMESTICACIÓN 
En la medida en que el hombre ha evolucionado, algunas especies animales han sido parte 

de ese proceso de supervivencia. 
En el Mesolítico el hombre habitaba en cuevas y desarrollaba lo que conocemos como Arte 

Rupestre. En este registro gráfico de su vida cotidiana se hace evidente la presencia de animales.  
El sedentarismo y los asentamientos agrícolas neolíticos favorecieron la domesticación de 

los animales; cazaban animales salvajes para su alimentación y las hembras capturadas para su 
reproducción en cautiverio, los animales nacidos en esta condición se fueron amansando y se 
acostumbraron a la presencia del hombre, perdiendo su agresividad y modificaron sus 
características morfológicas y conductuales. 

En La Revolución Neolítica la domesticación de perros y gatos era diversa a los animales de 
corral o de granja; con los primeros nace una relación.  

En Roma y Egipto se empiezan a ver murales, esculturas y mosaicos con representaciones 
animales. Los egipcios se caracterizaban por tener animales de compañía y sentir gran afecto por 
ellos. Las mascotas eran los compañeros más fieles, cuidaban la casa y eran para la caza. Los gatos 
considerados animales sagrados, se destacaban por ser eficaces cazadores de ratones, serpientes y 
otros animales. Perros y gatos eran tan apreciados por los egipcios que a su muerte eran 
momificados y enterrados con sus amos. 

“The ancient Egyptians revered animals. They often represented certain godly attributes. 
The animals in ancient Egypt were used both for food and as pets; some were even 
mummified and given decorated funerals.” The Art of Ancient Egypt. Ancient Egypt 
Online. Recuperado de: http://www.ancient-egypt-online.com/ancient-egyptian-art.html 
Acceso en: 26/09/17. 

La relación entre la mascota y el ser humano es vigente y de gran importancia; en Aoshima, 
Japón la población de gatos supera la humana; y las vacas en la India al ser animales sagrados, no 
pueden ser sacrificadas. 

“Sometimes transformations are forced on people by cruel or wicked sorcerers or as 
punishment for offending the gods. When people voluntarily seek transformation, however, 
the change can be a sign of power. In many societies, individuals called shamans were 
thought to have supernatural abilities, including the power to communicate with animals or 
to transform themselves into animals. South American shamans were said to be able to 
change themselves into jaguars.” Animals and People. Myths Encyclopedia. Myths and 
Legends of the World. Recuperado de: http://www.mythencyclopedia.com/Am-
Ar/Animals-in-Mythology.html Acceso en: 26/09/17. 

1.2 REPRESENTACIÓN 
En las culturas orientales y occidentales los animales domésticos estaban cargados de 

significados, y se creía que algunos de ellos tenían características religiosas y mágicas. Las 
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En las culturas orientales y occidentales los animales domésticos estaban cargados de 

significados, y se creía que algunos de ellos tenían características religiosas y mágicas. Las 

diferentes especies de la naturaleza, en especial las domesticas, ya sea por su belleza, destrezas u 
otras cualidades, se convirtieron en los protagonistas para crear mitos, e hicieron de ellos objetos de 
adoración y fundamento de diversas religiones.  

 “El ser humano es un animal simbólico, que busca sistemáticamente, de acuerdo con la 
etimología de la palabra (“simbalein”, poner todo junto) relacionar todas las cosas entre sí, 
dándoles un sentido o significado.” Página 161, Villegas Manuel (2013). Prometeo en el 
Diván. Psicoterapia del Desarrollo Moral. 

Según Savater, Fernando (1999) en el libro Las preguntas de la vida “Los seres humanos 
somos animales simbólicos”. En el afán por interpretar el mundo, el hombre dota de significado lo 
que lo rodea, para que el mundo, a su vez, le brinde un significado. 

 “En cualquier caso, resulta evidente que tenía razón Ernst Cassier – otro de los pensadores 
contemporáneos destacados – cuando afirmo que el hombre es un animal simbólico.  ¿Qué 
es un símbolo? Es un signo que representa una idea, emoción, un deseo, una forma social. 
Y que un signo convencional, acordado por miembros de la sociedad humana.” Página 111, 
Savater Fernando (1999). Las preguntas de la vida. 

En Japón, los gatos son considerados animales que portan buena suerte, es por esto que a la 
entrada de los lugares hay pinturas o esculturas de gatos blancos o también llamados los maneki-
neko. 

En la sociedad egipcia, los gatos eran idolatrados, no solo eran considerados animales de 
compañía, sino como un animal que traía protección. Los gatos egipcios eran entonces asociados 
con la diosa Bastet, quien cuidaba el hogar. Dentro de esta sociedad también se los asociaba con el 
misterio, la noche y la luna; eran los animales que velaban por el alma de los muertos y bendecía la 
fecundidad de hombres y mujeres; por todos los significados que aportaban los gatos a la cultura 
egipcia, quien atentara contra uno de ellos se arriesgaba a la pena de muerte. Los egipcios no solo 
domesticaron a los gatos, sino también a los perros y los veían como seres que estaban dotados de 
alma, mantenían una relación muy estrecha con ellos y eran considerados objetos de veneración o 
de alimento. Incluso los propios faraones eran representados con las partes del cuerpo de algunos 
animales, siendo comparados con aquellos a los que se consideraban dotados de virtuosas 
cualidades. 

En la cultura china, por ejemplo, el horóscopo marcaba los ciclos y era representado por 
animales y cada uno de ellos poseía un conjunto de cualidades que determinaban el carácter de las 
personas que nacen en los años que rigen, influidos a su vez por otros elementos de la naturaleza y 
el yin y el yang.  

La cultura india, también se tiene una relación muy estrecha con los animales, los veneran y 
los respetan pues en algunas de sus religiones se cree en la reencarnación, una creencia según la 
cual la fuerza vital vuelve a encarnar en otro ser, “por eso se prohibía matar, ya que incluso los 
insectos podían contener la energía del alma de algún antepasado”.  

Los animales en las culturas occidentales y orientales son poseedores de diferentes 
significados, es decir lo que es negativo en el oriente puede ser positivo en el occidente; por 
ejemplo, la serpiente, en Oriente, es símbolo de vida; el mono resulta, para los chinos, portador de 
salud, de éxito y de protección, así como de felicidad y larga vida; el cuervo, símbolo de mal agüero 
para los occidentales; el cocodrilo, símbolo de sabiduría para egipcios e hindúes. Pero también hay 
otros animales que en ambas culturas son símbolos universales, como los perros y gatos, los 
animales más populares para la domesticación, cuentan con múltiples representaciones, pero todas 
ellas tienen características en común como por ejemplo el espíritu del perro representa la lealtad, es 
el amigo, el sirviente honesto, el valiente soldado; por otro lado, el espíritu del gato representa la 
independencia, símbolo de la fertilidad y es identificado con la magia.  

1131



diferentes especies de la naturaleza, en especial las domesticas, ya sea por su belleza, destrezas u 
otras cualidades, se convirtieron en los protagonistas para crear mitos, e hicieron de ellos objetos de 
adoración y fundamento de diversas religiones.  

 “El ser humano es un animal simbólico, que busca sistemáticamente, de acuerdo con la 
etimología de la palabra (“simbalein”, poner todo junto) relacionar todas las cosas entre sí, 
dándoles un sentido o significado.” Página 161, Villegas Manuel (2013). Prometeo en el 
Diván. Psicoterapia del Desarrollo Moral. 

Según Savater, Fernando (1999) en el libro Las preguntas de la vida “Los seres humanos 
somos animales simbólicos”. En el afán por interpretar el mundo, el hombre dota de significado lo 
que lo rodea, para que el mundo, a su vez, le brinde un significado. 

 “En cualquier caso, resulta evidente que tenía razón Ernst Cassier – otro de los pensadores 
contemporáneos destacados – cuando afirmo que el hombre es un animal simbólico.  ¿Qué 
es un símbolo? Es un signo que representa una idea, emoción, un deseo, una forma social. 
Y que un signo convencional, acordado por miembros de la sociedad humana.” Página 111, 
Savater Fernando (1999). Las preguntas de la vida. 

En Japón, los gatos son considerados animales que portan buena suerte, es por esto que a la 
entrada de los lugares hay pinturas o esculturas de gatos blancos o también llamados los maneki-
neko. 

En la sociedad egipcia, los gatos eran idolatrados, no solo eran considerados animales de 
compañía, sino como un animal que traía protección. Los gatos egipcios eran entonces asociados 
con la diosa Bastet, quien cuidaba el hogar. Dentro de esta sociedad también se los asociaba con el 
misterio, la noche y la luna; eran los animales que velaban por el alma de los muertos y bendecía la 
fecundidad de hombres y mujeres; por todos los significados que aportaban los gatos a la cultura 
egipcia, quien atentara contra uno de ellos se arriesgaba a la pena de muerte. Los egipcios no solo 
domesticaron a los gatos, sino también a los perros y los veían como seres que estaban dotados de 
alma, mantenían una relación muy estrecha con ellos y eran considerados objetos de veneración o 
de alimento. Incluso los propios faraones eran representados con las partes del cuerpo de algunos 
animales, siendo comparados con aquellos a los que se consideraban dotados de virtuosas 
cualidades. 

En la cultura china, por ejemplo, el horóscopo marcaba los ciclos y era representado por 
animales y cada uno de ellos poseía un conjunto de cualidades que determinaban el carácter de las 
personas que nacen en los años que rigen, influidos a su vez por otros elementos de la naturaleza y 
el yin y el yang.  

La cultura india, también se tiene una relación muy estrecha con los animales, los veneran y 
los respetan pues en algunas de sus religiones se cree en la reencarnación, una creencia según la 
cual la fuerza vital vuelve a encarnar en otro ser, “por eso se prohibía matar, ya que incluso los 
insectos podían contener la energía del alma de algún antepasado”.  

Los animales en las culturas occidentales y orientales son poseedores de diferentes 
significados, es decir lo que es negativo en el oriente puede ser positivo en el occidente; por 
ejemplo, la serpiente, en Oriente, es símbolo de vida; el mono resulta, para los chinos, portador de 
salud, de éxito y de protección, así como de felicidad y larga vida; el cuervo, símbolo de mal agüero 
para los occidentales; el cocodrilo, símbolo de sabiduría para egipcios e hindúes. Pero también hay 
otros animales que en ambas culturas son símbolos universales, como los perros y gatos, los 
animales más populares para la domesticación, cuentan con múltiples representaciones, pero todas 
ellas tienen características en común como por ejemplo el espíritu del perro representa la lealtad, es 
el amigo, el sirviente honesto, el valiente soldado; por otro lado, el espíritu del gato representa la 
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“Dogs, at least in art, have not always been man’s best friend. From classical antiquity 
through to the Renaissance, their associated qualities were a mixed bag—from vigilance, 
faithfulness, and wisdom to anger, lechery, and avarice... Dogs instead came to symbolize 
fidelity, as in Jan van Eyck’s portrait of a married couple, as well as female seduction.” 
Cain Abigail (2017). Decoding Animals in Art History, From Immortal Peacocks to Lusty 
Rabbits. Artsy Editorial. Recuperado de: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-
decoding-animals-art-history-immortal-peacocks-lusty-rabbits Acceso en: 26/09/17.  

1.3 HUMANIZACIÓN ANIMAL – NUEVOS VÍNCULOS Y RELACIONES SERES 
HUMANOS/ANIMALES 

La tendencia al antropomorfismo es muy común hoy en día, y como el ser humano les 
atribuye a las mascotas cualidades o características humanas, y los someten a actividades propias de 
las personas. Los perros y los gatos ya no son solamente mascotas, sino que se han convertido en un 
miembro más de la familia.  

FIGURA 02 – RELACIÓN ENTRE SERES HUMANOS Y ANIMALES 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Es allí en donde la relación de las mascotas con el entorno digital empieza a tomar partida, 
ya no solamente hay pets bloggers o social media pets, sino que ya son animal influencer o son pet 
influencer en Instagram. 

FIGURA 03 – RELACIÓN ENTRE MASCOTAS Y EL ENTORNO DIGITAL 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Las mascotas se están convirtiendo en los protagonistas de las redes sociales. Para 
Instagram, las mascotas son un gran negocio, tanto en términos de generar contenido, como de crear 
anuncios convincentes para los usuarios. A las personas en las redes sociales les gusta en contenido 
de mascotas, y este tiende a volverse viral. Los pets influencerno solamente crean alianzas con las 
marcas para promover sus productos en redes sociales, sino que utilizan sus perfiles para promover 
campañas, incentivar la adopción, rescate de animales y para la prevención del maltrato animal. 

Entonces… ¿Qué es un pet influencer? un pet influencer es una mascota, que se encuentra 
en Instagram y que a partir de sus indicadores de social proof, logra influenciar el comportamiento 
de sus usuarios; cumpliendo las siguientes características: 

• Una comunidad consolidada con un número mayor a 1,00 mm seguidores.
• Manejar un storytelling dentro de las publicaciones, que generen una mayor

conexión emocional con los seguidores.
• Poseer alguna particularidad funcional o estética que los hace únicos.
• Estar vivos.
• Apertura del perfil y publicación del primer post mayor a 200 semanas.
• Promover el crowdfunding.
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etimología de la palabra (“simbalein”, poner todo junto) relacionar todas las cosas entre sí, 
dándoles un sentido o significado.” Página 161, Villegas Manuel (2013). Prometeo en el 
Diván. Psicoterapia del Desarrollo Moral. 

Según Savater, Fernando (1999) en el libro Las preguntas de la vida “Los seres humanos 
somos animales simbólicos”. En el afán por interpretar el mundo, el hombre dota de significado lo 
que lo rodea, para que el mundo, a su vez, le brinde un significado. 

 “En cualquier caso, resulta evidente que tenía razón Ernst Cassier – otro de los pensadores 
contemporáneos destacados – cuando afirmo que el hombre es un animal simbólico.  ¿Qué 
es un símbolo? Es un signo que representa una idea, emoción, un deseo, una forma social. 
Y que un signo convencional, acordado por miembros de la sociedad humana.” Página 111, 
Savater Fernando (1999). Las preguntas de la vida. 

En Japón, los gatos son considerados animales que portan buena suerte, es por esto que a la 
entrada de los lugares hay pinturas o esculturas de gatos blancos o también llamados los maneki-
neko. 

En la sociedad egipcia, los gatos eran idolatrados, no solo eran considerados animales de 
compañía, sino como un animal que traía protección. Los gatos egipcios eran entonces asociados 
con la diosa Bastet, quien cuidaba el hogar. Dentro de esta sociedad también se los asociaba con el 
misterio, la noche y la luna; eran los animales que velaban por el alma de los muertos y bendecía la 
fecundidad de hombres y mujeres; por todos los significados que aportaban los gatos a la cultura 
egipcia, quien atentara contra uno de ellos se arriesgaba a la pena de muerte. Los egipcios no solo 
domesticaron a los gatos, sino también a los perros y los veían como seres que estaban dotados de 
alma, mantenían una relación muy estrecha con ellos y eran considerados objetos de veneración o 
de alimento. Incluso los propios faraones eran representados con las partes del cuerpo de algunos 
animales, siendo comparados con aquellos a los que se consideraban dotados de virtuosas 
cualidades. 

En la cultura china, por ejemplo, el horóscopo marcaba los ciclos y era representado por 
animales y cada uno de ellos poseía un conjunto de cualidades que determinaban el carácter de las 
personas que nacen en los años que rigen, influidos a su vez por otros elementos de la naturaleza y 
el yin y el yang.  

La cultura india, también se tiene una relación muy estrecha con los animales, los veneran y 
los respetan pues en algunas de sus religiones se cree en la reencarnación, una creencia según la 
cual la fuerza vital vuelve a encarnar en otro ser, “por eso se prohibía matar, ya que incluso los 
insectos podían contener la energía del alma de algún antepasado”.  

Los animales en las culturas occidentales y orientales son poseedores de diferentes 
significados, es decir lo que es negativo en el oriente puede ser positivo en el occidente; por 
ejemplo, la serpiente, en Oriente, es símbolo de vida; el mono resulta, para los chinos, portador de 
salud, de éxito y de protección, así como de felicidad y larga vida; el cuervo, símbolo de mal agüero 
para los occidentales; el cocodrilo, símbolo de sabiduría para egipcios e hindúes. Pero también hay 
otros animales que en ambas culturas son símbolos universales, como los perros y gatos, los 
animales más populares para la domesticación, cuentan con múltiples representaciones, pero todas 
ellas tienen características en común como por ejemplo el espíritu del perro representa la lealtad, es 
el amigo, el sirviente honesto, el valiente soldado; por otro lado, el espíritu del gato representa la 
independencia, símbolo de la fertilidad y es identificado con la magia.  

“Dogs, at least in art, have not always been man’s best friend. From classical antiquity 
through to the Renaissance, their associated qualities were a mixed bag—from vigilance, 
faithfulness, and wisdom to anger, lechery, and avarice... Dogs instead came to symbolize 
fidelity, as in Jan van Eyck’s portrait of a married couple, as well as female seduction.” 
Cain Abigail (2017). Decoding Animals in Art History, From Immortal Peacocks to Lusty 
Rabbits. Artsy Editorial. Recuperado de: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-
decoding-animals-art-history-immortal-peacocks-lusty-rabbits Acceso en: 26/09/17.  

1.3 HUMANIZACIÓN ANIMAL – NUEVOS VÍNCULOS Y RELACIONES SERES 
HUMANOS/ANIMALES 

La tendencia al antropomorfismo es muy común hoy en día, y como el ser humano les 
atribuye a las mascotas cualidades o características humanas, y los someten a actividades propias de 
las personas. Los perros y los gatos ya no son solamente mascotas, sino que se han convertido en un 
miembro más de la familia.  

FIGURA 02 – RELACIÓN ENTRE SERES HUMANOS Y ANIMALES 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Es allí en donde la relación de las mascotas con el entorno digital empieza a tomar partida, 
ya no solamente hay pets bloggers o social media pets, sino que ya son animal influencer o son pet 
influencer en Instagram. 

FIGURA 03 – RELACIÓN ENTRE MASCOTAS Y EL ENTORNO DIGITAL 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Las mascotas se están convirtiendo en los protagonistas de las redes sociales. Para 
Instagram, las mascotas son un gran negocio, tanto en términos de generar contenido, como de crear 
anuncios convincentes para los usuarios. A las personas en las redes sociales les gusta en contenido 
de mascotas, y este tiende a volverse viral. Los pets influencerno solamente crean alianzas con las 
marcas para promover sus productos en redes sociales, sino que utilizan sus perfiles para promover 
campañas, incentivar la adopción, rescate de animales y para la prevención del maltrato animal. 

Entonces… ¿Qué es un pet influencer? un pet influencer es una mascota, que se encuentra 
en Instagram y que a partir de sus indicadores de social proof, logra influenciar el comportamiento 
de sus usuarios; cumpliendo las siguientes características: 

• Una comunidad consolidada con un número mayor a 1,00 mm seguidores.
• Manejar un storytelling dentro de las publicaciones, que generen una mayor

conexión emocional con los seguidores.
• Poseer alguna particularidad funcional o estética que los hace únicos.
• Estar vivos.
• Apertura del perfil y publicación del primer post mayor a 200 semanas.
• Promover el crowdfunding.

• Tener un perfil verificado por Instagram, es decir para la red social son considerados
personajes públicos, celebridad o marca.

Para la presente investigación, los casos de estudios para el análisis de las publicaciones del 
año 2016, son: @tunameltsmyheart, @nala_cat y @iamlilbub. A continuación, se puede observar 
una breve descripción de cada uno de los perfiles: 

FIGURA 04 – DATOS PERFIL @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

FIGURA 05 – DATOS PERFIL @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

FIGURA 06 -  DATOS PERFIL @TUNAMELTSMY HEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 
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• Tener un perfil verificado por Instagram, es decir para la red social son considerados
personajes públicos, celebridad o marca.

Para la presente investigación, los casos de estudios para el análisis de las publicaciones del 
año 2016, son: @tunameltsmyheart, @nala_cat y @iamlilbub. A continuación, se puede observar 
una breve descripción de cada uno de los perfiles: 

FIGURA 04 – DATOS PERFIL @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

FIGURA 05 – DATOS PERFIL @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

FIGURA 06 -  DATOS PERFIL @TUNAMELTSMY HEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

2. METODOLOGÍA
La metodología que se usó en esta investigación es mixta con apoyo de la etnografía digital. 
Bajo el aspecto cuantitativo se realizó una recolección de datos a partir de lurking etnográfico 

utilizando Fanpage Karma, un software para el análisis de redes sociales (ARS); los resultados que 
arroja esta herramienta son las publicaciones con mejores indicies de social proof en el año 2016. 

Posteriormente con esta data se pasa a un enfoque cualitativo en donde se llevaron a cabo los 
siguientes pasos: 

• Caracterización de los principales actores individuales y colectivos y a sus
comunicaciones.

• Categorización del tipo de contenido publicado con mayores índices de social proof
• Análisis semántico con perspectiva social cada una de las conversaciones.
• Aplicación del Método de escalamiento de Likert dentro las nubes de palabras, para

confirmar si la influencia es positiva o negativa.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos bajo la metodología dentro de cada uno de los tipos de investigación 

fueron los siguientes: 

3.1. Resultados cuantitativos 
El análisis de redes sociales (ARS) a través de Fanpage Karma se encuentran los siguientes 

hallazgos en cada uno de los perfiles: 

@Imlilbub 
• Seguidores: 1,6 M
• Crecimiento: 1,2%
• Publicaciones / día: 0,8
• Interacción / publicaciones: 3,1%

32 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016, una media de 2,75 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 

FIGURA 07 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.374	   620	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.685	   326	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.984	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.074	   650	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.102	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.737	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.841	   199	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.862	   780	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.825	   205	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.978	   762	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.316	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.473	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.232	   269	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.953	   312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.852	   506	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.197	   139	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.616	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.132	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.644	   612	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.986	   938	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.346	   161	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.431	   274	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.524	   747	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.174	   248	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.970	   196	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.149	   404	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.076	   518	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.527	   606	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.297	   230	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.636	   497	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.240	   190	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66.142	   578	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.860	   278	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag
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• Tener un perfil verificado por Instagram, es decir para la red social son considerados
personajes públicos, celebridad o marca.

Para la presente investigación, los casos de estudios para el análisis de las publicaciones del 
año 2016, son: @tunameltsmyheart, @nala_cat y @iamlilbub. A continuación, se puede observar 
una breve descripción de cada uno de los perfiles: 

FIGURA 04 – DATOS PERFIL @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

FIGURA 05 – DATOS PERFIL @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

FIGURA 06 -  DATOS PERFIL @TUNAMELTSMY HEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

2. METODOLOGÍA
La metodología que se usó en esta investigación es mixta con apoyo de la etnografía digital. 
Bajo el aspecto cuantitativo se realizó una recolección de datos a partir de lurking etnográfico 

utilizando Fanpage Karma, un software para el análisis de redes sociales (ARS); los resultados que 
arroja esta herramienta son las publicaciones con mejores indicies de social proof en el año 2016. 

Posteriormente con esta data se pasa a un enfoque cualitativo en donde se llevaron a cabo los 
siguientes pasos: 

• Caracterización de los principales actores individuales y colectivos y a sus
comunicaciones.

• Categorización del tipo de contenido publicado con mayores índices de social proof
• Análisis semántico con perspectiva social cada una de las conversaciones.
• Aplicación del Método de escalamiento de Likert dentro las nubes de palabras, para

confirmar si la influencia es positiva o negativa.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos bajo la metodología dentro de cada uno de los tipos de investigación 

fueron los siguientes: 

3.1. Resultados cuantitativos 
El análisis de redes sociales (ARS) a través de Fanpage Karma se encuentran los siguientes 

hallazgos en cada uno de los perfiles: 

@Imlilbub 
• Seguidores: 1,6 M
• Crecimiento: 1,2%
• Publicaciones / día: 0,8
• Interacción / publicaciones: 3,1%

32 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016, una media de 2,75 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 

FIGURA 07 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.374	   620	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.685	   326	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.984	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.074	   650	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.102	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.737	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.841	   199	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.862	   780	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.825	   205	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.978	   762	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.316	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.473	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.232	   269	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.953	   312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.852	   506	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.197	   139	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.616	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.132	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.644	   612	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.986	   938	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.346	   161	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.431	   274	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.524	   747	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.174	   248	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.970	   196	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.149	   404	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.076	   518	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.527	   606	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.297	   230	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.636	   497	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.240	   190	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66.142	   578	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.860	   278	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

Clasificadas en 5 categorías: 
• Día a día / cotidianidad: la rutina, la cotidianidad, a las comunidades les gusta ver y saber el

minuto a minuto de los pets influencer, es decir que hacen, a donde van, que comen y las
diferentes tareas, costumbres o actividades diarias que ellos realizan.

• Call to action: es el llamado a la acción a través de estas publicaciones se busca a traer a las
comunidades y vincularlas para que consuma otro contenido o contenido relacionado. Tener
un call to action en una publicación es hacer una oferta interesante y relevante para persuadirlo
a que compre, complete un formularia, done, apoye una causa, visite una página entre otros.

• Ventana de oportunidad: son aquellos momentos en los que el pet influencer puede salir
beneficiado, al tomar una acción rápida y aprovechando una circunstancia determinada, y de
esta forma todos hablen de él y las publicaciones tengan un mayor alcance o se vuelven más
virales.

• Marca / producto: este tipo de publicaciones están relacionadas con alguna marca, producto,
servicio, se creería que la mayoría de ellas tienen un pago, sea económico o por patrocinio de
producto, estos posts se publican entre el día de día de las publicaciones y son para hacerle
publicidad a dicho bien o servicio.

• #TBT “throwback thursday” / recuerdos: en Instagram hay historias para contar y que mejor
que hacerlo a través del hashtag #tbt, en donde los jueves de cada semana es permitido
publicar fotos antiguas, recuerdos o realizar un flashback de lo que ha sido la vida o momentos
pasados de la mascota.

FIGURA 08 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Dentro del perfil de Bub, tener el mayor número de “me gusta” en una publicación significa

tener el mayor número de interacciones, y se puede lograr aún más, si las publicaciones
contienen hashtag.

• Los posts acompañados con menciones o hashtags suelen tener mayores índices de social
proof.

• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en diciembre y
conto con 66.142 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de #Tbt
“Throwback Thursday” / recuerdos.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en enero y conto
con 2.161 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de #Tbt “Throwback

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.074	   650	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.685	   326	  

Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.841	   199	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.102	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.737	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.825	   205	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.862	   780	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.978	   762	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.316	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.473	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.232	   269	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.953	   312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.197	   139	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.852	   506	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.616	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.132	  

Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.986	   938	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.346	   161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.644	   612	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.524	   747	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.431	   274	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.970	   196	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.149	   404	  

Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.297	   230	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.527	   606	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.636	   497	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.860	   278	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66.142	   578	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.240	   190	  
Total	  
publicaciones

248	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.076	   518	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.174	  Agosto

Septiembre

Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.955	   130	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.984	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.374	   620	  

5 114 4 8

Enero

Día	  a	  día	  /	  cotidianidad
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos
Marca	  /	  productoVentana	  de	  oportunidadCall	  to	  action
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Clasificadas en 5 categorías: 
• Día a día / cotidianidad: la rutina, la cotidianidad, a las comunidades les gusta ver y saber el

minuto a minuto de los pets influencer, es decir que hacen, a donde van, que comen y las
diferentes tareas, costumbres o actividades diarias que ellos realizan.

• Call to action: es el llamado a la acción a través de estas publicaciones se busca a traer a las
comunidades y vincularlas para que consuma otro contenido o contenido relacionado. Tener
un call to action en una publicación es hacer una oferta interesante y relevante para persuadirlo
a que compre, complete un formularia, done, apoye una causa, visite una página entre otros.

• Ventana de oportunidad: son aquellos momentos en los que el pet influencer puede salir
beneficiado, al tomar una acción rápida y aprovechando una circunstancia determinada, y de
esta forma todos hablen de él y las publicaciones tengan un mayor alcance o se vuelven más
virales.

• Marca / producto: este tipo de publicaciones están relacionadas con alguna marca, producto,
servicio, se creería que la mayoría de ellas tienen un pago, sea económico o por patrocinio de
producto, estos posts se publican entre el día de día de las publicaciones y son para hacerle
publicidad a dicho bien o servicio.

• #TBT “throwback thursday” / recuerdos: en Instagram hay historias para contar y que mejor
que hacerlo a través del hashtag #tbt, en donde los jueves de cada semana es permitido
publicar fotos antiguas, recuerdos o realizar un flashback de lo que ha sido la vida o momentos
pasados de la mascota.

FIGURA 08 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Dentro del perfil de Bub, tener el mayor número de “me gusta” en una publicación significa

tener el mayor número de interacciones, y se puede lograr aún más, si las publicaciones
contienen hashtag.

• Los posts acompañados con menciones o hashtags suelen tener mayores índices de social
proof.

• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en diciembre y
conto con 66.142 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de #Tbt
“Throwback Thursday” / recuerdos.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en enero y conto
con 2.161 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de #Tbt “Throwback

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.074	   650	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.685	   326	  

Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.841	   199	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.102	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.737	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.825	   205	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.862	   780	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.978	   762	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.316	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.473	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.232	   269	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.953	   312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.197	   139	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.852	   506	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.616	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.132	  

Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.986	   938	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.346	   161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.644	   612	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.524	   747	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.431	   274	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.970	   196	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.149	   404	  

Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.297	   230	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.527	   606	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.636	   497	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.860	   278	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66.142	   578	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.240	   190	  
Total	  
publicaciones

248	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.076	   518	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.174	  Agosto

Septiembre

Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.955	   130	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.984	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.374	   620	  

5 114 4 8

Enero

Día	  a	  día	  /	  cotidianidad
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos
Marca	  /	  productoVentana	  de	  oportunidadCall	  to	  action

Thursday” / recuerdos. 
• La categoría que mayores índices de social proof tiene es la de #Tbt “Throwback Thursday”

/ recuerdos.
• La categoría con mayores publicaciones exitosas es la del día a día /cotidianidad con 34%

sobre el total de los posts.

FIGURA 09 – PUBLICACIONES POR CATEGORÍA PROOF DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

• Las publicaciones con mayores índices de social proof en las categorías de call to action,
ventana de oportunidad y #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos hacen uso de hashtags
como estrategia para atraer mayor número de “me gusta” y comentarios.

• El hashtag más usado en las publicaciones, con 285 repeticiones durante el 2016, es el del
nombre de la mascota.

• La palabra más usada en las publicaciones e interacciones, con 365 repeticiones durante el
2016, es el del nombre de la mascota.

• Se usan muchos hashtags alusivos a una estrategia comercial específica dentro de la categoría
de call to action y ventana de oportunidad.

@nala_cat 
• Seguidores: 3,4 M
• Crecimiento: 1,1%
• Publicaciones / día: 2,9
• Interacción / publicaciones: 1,6%

48 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016 una media de 4 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 
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Clasificadas en 5 categorías: 
• Día a día / cotidianidad: la rutina, la cotidianidad, a las comunidades les gusta ver y saber el

minuto a minuto de los pets influencer, es decir que hacen, a donde van, que comen y las
diferentes tareas, costumbres o actividades diarias que ellos realizan.

• Call to action: es el llamado a la acción a través de estas publicaciones se busca a traer a las
comunidades y vincularlas para que consuma otro contenido o contenido relacionado. Tener
un call to action en una publicación es hacer una oferta interesante y relevante para persuadirlo
a que compre, complete un formularia, done, apoye una causa, visite una página entre otros.

• Ventana de oportunidad: son aquellos momentos en los que el pet influencer puede salir
beneficiado, al tomar una acción rápida y aprovechando una circunstancia determinada, y de
esta forma todos hablen de él y las publicaciones tengan un mayor alcance o se vuelven más
virales.

• Marca / producto: este tipo de publicaciones están relacionadas con alguna marca, producto,
servicio, se creería que la mayoría de ellas tienen un pago, sea económico o por patrocinio de
producto, estos posts se publican entre el día de día de las publicaciones y son para hacerle
publicidad a dicho bien o servicio.

• #TBT “throwback thursday” / recuerdos: en Instagram hay historias para contar y que mejor
que hacerlo a través del hashtag #tbt, en donde los jueves de cada semana es permitido
publicar fotos antiguas, recuerdos o realizar un flashback de lo que ha sido la vida o momentos
pasados de la mascota.

FIGURA 08 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Dentro del perfil de Bub, tener el mayor número de “me gusta” en una publicación significa

tener el mayor número de interacciones, y se puede lograr aún más, si las publicaciones
contienen hashtag.

• Los posts acompañados con menciones o hashtags suelen tener mayores índices de social
proof.

• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en diciembre y
conto con 66.142 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de #Tbt
“Throwback Thursday” / recuerdos.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en enero y conto
con 2.161 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de #Tbt “Throwback

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.074	   650	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.685	   326	  

Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35.841	   199	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.102	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.737	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30.825	   205	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.862	   780	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.978	   762	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.316	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.473	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36.232	   269	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.953	   312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.197	   139	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.852	   506	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38.236	   306	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.616	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.132	  

Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.986	   938	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.346	   161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.644	   612	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.524	   747	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.431	   274	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37.970	   196	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.149	   404	  

Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.297	   230	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.527	   606	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.636	   497	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23.860	   278	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66.142	   578	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.240	   190	  
Total	  
publicaciones

248	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.076	   518	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.174	  Agosto

Septiembre

Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.955	   130	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.984	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.161	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.374	   620	  

5 114 4 8

Enero

Día	  a	  día	  /	  cotidianidad
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos
Marca	  /	  productoVentana	  de	  oportunidadCall	  to	  action

Thursday” / recuerdos. 
• La categoría que mayores índices de social proof tiene es la de #Tbt “Throwback Thursday”

/ recuerdos.
• La categoría con mayores publicaciones exitosas es la del día a día /cotidianidad con 34%

sobre el total de los posts.

FIGURA 09 – PUBLICACIONES POR CATEGORÍA PROOF DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

• Las publicaciones con mayores índices de social proof en las categorías de call to action,
ventana de oportunidad y #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos hacen uso de hashtags
como estrategia para atraer mayor número de “me gusta” y comentarios.

• El hashtag más usado en las publicaciones, con 285 repeticiones durante el 2016, es el del
nombre de la mascota.

• La palabra más usada en las publicaciones e interacciones, con 365 repeticiones durante el
2016, es el del nombre de la mascota.

• Se usan muchos hashtags alusivos a una estrategia comercial específica dentro de la categoría
de call to action y ventana de oportunidad.

@nala_cat 
• Seguidores: 3,4 M
• Crecimiento: 1,1%
• Publicaciones / día: 2,9
• Interacción / publicaciones: 1,6%

48 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016 una media de 4 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 

FIGURA 10 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Clasificadas en 5 categorías: 
• Call to action
• Ventana de oportunidad
• Marca / producto
• #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos
• Día a día / cotidianidad

FIGURA 11 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Hace uso de hashtag alusivos a una estrategia comercial especifica dentro de la categoría de

call to action, Marca / Producto y ventana de oportunidad

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92.223	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.192	   69.095	   382	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.659	   310	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.359	   965	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  105.124	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.595	   70.086	   395	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.070	   167	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.481	   678	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.392	   57.849	   173	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.972	   838	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.082	   623	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.033	   895	   70.287	   475	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.030	   708	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.425	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80.185	   386	   60.490	   178	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.479	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.365	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83.778	   889	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.490	   375	   93.007	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.720	   66	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.244	   344	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  116.590	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.078	   93.138	   431	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.098	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.062	   290	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  102.931	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006	   84.192	   485	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.899	   263	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.985	   376	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.415	   388	   79.959	   334	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.401	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.766	   396	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.484	   529	   87.818	   313	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.830	   129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69.009	   270	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89.597	   757	   88.755	   290	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82.310	   447	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.633	   142	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  100.421	   372	   7.489	   948	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.009	   268	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.485	   234	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.223	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.192	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69.095	   382	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.359	   965	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.086	   395	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  105.124	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.595	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.972	   838	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.392	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.425	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.030	   708	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.033	   895	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83.778	   889	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.479	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.365	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.490	   178	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.490	   375	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.244	   344	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.007	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.312	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.138	   431	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.098	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.062	   290	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  116.590	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.078	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  102.931	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.899	   263	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.415	   388	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79.959	   334	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.818	   313	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.484	   529	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.755	   290	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89.597	   757	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.009	   268	  
	  	  	  	  	  	  	  	  100.421	   372	  

Total	  publicaciones

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.489	   948	  Diciembre

Noviembre

Octubre 69.009	   270	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80.185	   386	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.720	   66	  

Mayo

Junio

Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.287	   475	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.849	  Marzo 623	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.082	  173	  

Febrero 63.481	   678	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.070	  

63.659	   310	  

167	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.985	   376	  

7 4 8 4

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.830	   129	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.633	   142	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82.310	   447	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.485	   234	  

25

Septiembre 75.401	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.766	   396	  

Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.192	   485	  

Día	  a	  día	  /	  cotidianidad

Enero

Call	  to	  action Ventana	  de	  oportunidad Marca	  /	  producto
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos

Julio
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FIGURA 10 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Clasificadas en 5 categorías: 
• Call to action
• Ventana de oportunidad
• Marca / producto
• #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos
• Día a día / cotidianidad

FIGURA 11 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Hace uso de hashtag alusivos a una estrategia comercial especifica dentro de la categoría de

call to action, Marca / Producto y ventana de oportunidad

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92.223	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.192	   69.095	   382	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.659	   310	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.359	   965	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  105.124	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.595	   70.086	   395	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.070	   167	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.481	   678	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.392	   57.849	   173	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.972	   838	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.082	   623	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.033	   895	   70.287	   475	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.030	   708	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.425	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80.185	   386	   60.490	   178	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.479	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.365	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83.778	   889	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.490	   375	   93.007	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.720	   66	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.244	   344	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  116.590	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.078	   93.138	   431	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.098	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.062	   290	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  102.931	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006	   84.192	   485	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.899	   263	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.985	   376	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.415	   388	   79.959	   334	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.401	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.766	   396	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.484	   529	   87.818	   313	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.830	   129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69.009	   270	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89.597	   757	   88.755	   290	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82.310	   447	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.633	   142	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  100.421	   372	   7.489	   948	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.009	   268	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.485	   234	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.223	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.192	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69.095	   382	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.359	   965	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.086	   395	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  105.124	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.595	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.972	   838	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.392	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.425	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.030	   708	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.033	   895	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83.778	   889	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.479	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.365	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.490	   178	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.490	   375	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.244	   344	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.007	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.312	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.138	   431	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.098	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.062	   290	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  116.590	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.078	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  102.931	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.899	   263	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.415	   388	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79.959	   334	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.818	   313	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.484	   529	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.755	   290	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89.597	   757	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.009	   268	  
	  	  	  	  	  	  	  	  100.421	   372	  

Total	  publicaciones

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.489	   948	  Diciembre

Noviembre

Octubre 69.009	   270	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80.185	   386	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.720	   66	  

Mayo

Junio

Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.287	   475	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.849	  Marzo 623	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.082	  173	  

Febrero 63.481	   678	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.070	  

63.659	   310	  

167	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.985	   376	  

7 4 8 4

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.830	   129	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.633	   142	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82.310	   447	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.485	   234	  

25

Septiembre 75.401	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.766	   396	  

Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.192	   485	  

Día	  a	  día	  /	  cotidianidad

Enero

Call	  to	  action Ventana	  de	  oportunidad Marca	  /	  producto
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos

Julio

• Dentro del perfil de Nala, sus fotos son tan atractivas que no es tan necesario hacer uso de
hashtags o menciones para lograr el mayor número de “me gusta” e interacciones.

• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en julio y conto
con 116.590 me gusta, este post se encuentra dentro de la categoría de Día a día / cotidianidad.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en enero y conto
con 6.192 interacciones, este post se encuentra también dentro de la categoría de Día a día /
cotidianidad.

• La categoría que mayores índices de social proof tiene es la de Día a día / cotidianidad.
• La categoría con mayores publicaciones exitosas es la del día a día /cotidianidad con 52%

sobre el total de los posts.

FIGURA 12 – CANTIDAD DE PUBLICACIONES POR CATEGORÍA DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

• Las publicaciones con mayores índices de social proof en las categorías de marca / producto,
día a día / cotidianidad y #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos solo requieren una imagen
suficientemente atractiva, acompañada de un pequeño texto para atraer mayor número de “me
gusta” y comentarios.

• El hashtag más usado en las publicaciones, con 22 repeticiones durante el 2016, es
#prayforcoffeecat que hace alusión a su hermano gatuno con el cual sale en la mayoría de sus
publicaciones y el cual durante el 2016 estuvo enfermo.

• La palabra más usada en las publicaciones e interacciones, con 71 repeticiones y un emoticón
en forma de corazón con 64 repeticiones durante el 2016 en los posts más exitosos.

• Se usan muchos hashtags alusivos a las marcas / producto, esto se puede interpretar a que esté
ligado a una estrategia de mercadeo especifica entre la marca e influenciador.
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FIGURA 10 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Clasificadas en 5 categorías: 
• Call to action
• Ventana de oportunidad
• Marca / producto
• #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos
• Día a día / cotidianidad

FIGURA 11 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Hace uso de hashtag alusivos a una estrategia comercial especifica dentro de la categoría de

call to action, Marca / Producto y ventana de oportunidad

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92.223	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.192	   69.095	   382	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.659	   310	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.359	   965	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  105.124	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.595	   70.086	   395	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.070	   167	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.481	   678	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.392	   57.849	   173	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.972	   838	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.082	   623	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.033	   895	   70.287	   475	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.030	   708	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.425	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80.185	   386	   60.490	   178	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.479	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.365	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83.778	   889	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.490	   375	   93.007	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.312	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.720	   66	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.244	   344	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  116.590	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.078	   93.138	   431	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.098	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.062	   290	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  102.931	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006	   84.192	   485	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.899	   263	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.985	   376	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.415	   388	   79.959	   334	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.401	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.766	   396	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.484	   529	   87.818	   313	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.830	   129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69.009	   270	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89.597	   757	   88.755	   290	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82.310	   447	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.633	   142	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  100.421	   372	   7.489	   948	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.009	   268	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.485	   234	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.223	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.192	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69.095	   382	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.359	   965	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.086	   395	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  105.124	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.595	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.972	   838	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.392	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.425	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.030	   708	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75.033	   895	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83.778	   889	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.479	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.365	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.490	   178	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.490	   375	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.244	   344	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.007	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.312	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93.138	   431	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.098	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.062	   290	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  116.590	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.078	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  102.931	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.899	   263	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.415	   388	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79.959	   334	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.818	   313	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.484	   529	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.755	   290	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89.597	   757	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.009	   268	  
	  	  	  	  	  	  	  	  100.421	   372	  

Total	  publicaciones

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.489	   948	  Diciembre

Noviembre

Octubre 69.009	   270	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80.185	   386	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33.720	   66	  

Mayo

Junio

Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.287	   475	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.849	  Marzo 623	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.082	  173	  

Febrero 63.481	   678	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.070	  

63.659	   310	  

167	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.985	   376	  

7 4 8 4

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.830	   129	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.633	   142	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82.310	   447	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.485	   234	  
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Septiembre 75.401	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90.766	   396	  

Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.192	   485	  

Día	  a	  día	  /	  cotidianidad

Enero

Call	  to	  action Ventana	  de	  oportunidad Marca	  /	  producto
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos

Julio

• Dentro del perfil de Nala, sus fotos son tan atractivas que no es tan necesario hacer uso de
hashtags o menciones para lograr el mayor número de “me gusta” e interacciones.

• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en julio y conto
con 116.590 me gusta, este post se encuentra dentro de la categoría de Día a día / cotidianidad.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en enero y conto
con 6.192 interacciones, este post se encuentra también dentro de la categoría de Día a día /
cotidianidad.

• La categoría que mayores índices de social proof tiene es la de Día a día / cotidianidad.
• La categoría con mayores publicaciones exitosas es la del día a día /cotidianidad con 52%

sobre el total de los posts.

FIGURA 12 – CANTIDAD DE PUBLICACIONES POR CATEGORÍA DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

• Las publicaciones con mayores índices de social proof en las categorías de marca / producto,
día a día / cotidianidad y #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos solo requieren una imagen
suficientemente atractiva, acompañada de un pequeño texto para atraer mayor número de “me
gusta” y comentarios.

• El hashtag más usado en las publicaciones, con 22 repeticiones durante el 2016, es
#prayforcoffeecat que hace alusión a su hermano gatuno con el cual sale en la mayoría de sus
publicaciones y el cual durante el 2016 estuvo enfermo.

• La palabra más usada en las publicaciones e interacciones, con 71 repeticiones y un emoticón
en forma de corazón con 64 repeticiones durante el 2016 en los posts más exitosos.

• Se usan muchos hashtags alusivos a las marcas / producto, esto se puede interpretar a que esté
ligado a una estrategia de mercadeo especifica entre la marca e influenciador.

@tunameltsmyheart 
• Seguidores: 1,9 M
• Crecimiento: 0,46%
• Publicaciones / día: 1
• Interacción / publicaciones: 2,5%

44 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016 una media de 3,66 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 

FIGURA 13 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@TUNAMELTSMYHEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Clasificadas en 5 categorías: 
• Call to action
• Ventana de oportunidad
• Marca / producto
• #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos
• Día a día / cotidianidad

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.908	   497	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.933	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.267	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.570	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.825	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.577	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73.907	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.768	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81.752	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.163	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.731	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.601	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.248	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.554	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.813	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.580	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.465	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.575	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.822	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.633	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.211	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.643	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.552	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.688	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.249	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.788	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.660	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.555	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.347	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.537	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.278	   417	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.351	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.486	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.237	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.072	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.968	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.438	   826	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.468	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.238	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.746	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.467	   883	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.239	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.162	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.211	   964	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.668	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.315	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.010	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.360	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.421	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.479	   611	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.923	   563	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.094	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.589	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.371	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.202	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.295	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.840	   498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.457	   942	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.690	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.924	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.354	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.894	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.892	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.975	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.597	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.206	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

1139



@tunameltsmyheart 
• Seguidores: 1,9 M
• Crecimiento: 0,46%
• Publicaciones / día: 1
• Interacción / publicaciones: 2,5%

44 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016 una media de 3,66 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 

FIGURA 13 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@TUNAMELTSMYHEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Clasificadas en 5 categorías: 
• Call to action
• Ventana de oportunidad
• Marca / producto
• #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos
• Día a día / cotidianidad

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.908	   497	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.933	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.267	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.570	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.825	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.577	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73.907	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.768	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81.752	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.163	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.731	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.601	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.248	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.554	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.813	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.580	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.465	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.575	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.822	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.633	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.211	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.643	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.552	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.688	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.249	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.788	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.660	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.555	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.347	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.537	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.278	   417	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.351	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.486	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.237	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.072	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.968	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.438	   826	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.468	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.238	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.746	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.467	   883	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.239	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.162	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.211	   964	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.668	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.315	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.010	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.360	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.421	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.479	   611	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.923	   563	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.094	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.589	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.371	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.202	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.295	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.840	   498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.457	   942	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.690	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.924	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.354	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.894	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.892	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.975	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.597	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.206	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

FIGURA 14 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @TUNAMELTSMYHEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Dentro del perfil de Tuna, lograr una publicación con mayores índices de social proof,

significa que esa publicación vaya acompañada de mencione y /o hashtags.
• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en julio y conto

con 88.468 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de ventana de
oportunidad.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en marzo y conto
con 12.129 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de ventana de
oportunidad.

• La categoría con mayores publicaciones es la de marca / producto con 34% sobre el total de
los posts.

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.570	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.825	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.908	   497	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.248	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.554	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.731	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.601	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.465	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.575	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.822	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.813	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.580	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.970	  

Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.643	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.633	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.211	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.555	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.249	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.788	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.278	   417	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.486	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.237	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.351	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.468	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.238	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.438	   826	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.239	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.162	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.746	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.467	   883	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.010	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.668	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.315	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.479	   611	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.360	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.421	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.202	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.589	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.371	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.094	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.923	   563	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.924	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.354	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.457	   942	  

Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.975	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.894	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.892	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.597	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.206	  

Total	  publicaciones

498	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.690	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.840	  

Octubre

Noviembre

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.072	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.968	  

Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.211	   964	  

Julio

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.660	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.347	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.537	  

Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.552	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.688	  

Marzo

Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81.752	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.163	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.768	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73.907	  

Call	  to	  action Ventana	  de	  oportunidad Marca	  /	  producto
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos
Día	  a	  día	  /	  cotidianidad

Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.933	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.267	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.577	  

Junio

13

Septiembre

3 10 15 3
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@tunameltsmyheart 
• Seguidores: 1,9 M
• Crecimiento: 0,46%
• Publicaciones / día: 1
• Interacción / publicaciones: 2,5%

44 publicaciones con mayores índices de social proof durante el 2016 una media de 3,66 
publicaciones exitosas mensuales incluyendo los posts que contenían solo imagen sin texto, texto con 
mención y/o hashtag. 

Este fue el resultado mes a mes: 

FIGURA 13 – PUBLICACIONES CON MAYORES INDICES DE SOCIAL PROOF DE 
@TUNAMELTSMYHEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Clasificadas en 5 categorías: 
• Call to action
• Ventana de oportunidad
• Marca / producto
• #Tbt “Throwback Thursday” / recuerdos
• Día a día / cotidianidad

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.908	   497	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.933	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.267	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.570	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.825	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.577	  
Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73.907	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.768	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81.752	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.163	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.731	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.601	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.248	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.554	  
Marzo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.813	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.580	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.465	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.575	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.822	  
Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.633	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.211	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.643	  
Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.552	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.688	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.249	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.788	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.660	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.555	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	  
Junio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.347	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.537	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.278	   417	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.351	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.486	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.237	  
Julio 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.072	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.968	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.438	   826	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.468	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.238	  
Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.746	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.467	   883	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.239	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.162	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.211	   964	  
Septiembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.668	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.315	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.010	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.360	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.421	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.479	   611	  
Octubre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.923	   563	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.094	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.589	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.371	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.202	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.295	  
Noviembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.840	   498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.457	   942	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.690	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.924	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.354	  
Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.894	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.892	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.975	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.597	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.206	  

Publicación Con	  mención Con	  hashtag Con	  mención	  y	  hashtag

FIGURA 14 – CATEGORIZACIÓN PUBLICACIONES DE @TUNAMELTSMYHEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Hallazgos 
• Dentro del perfil de Tuna, lograr una publicación con mayores índices de social proof,

significa que esa publicación vaya acompañada de mencione y /o hashtags.
• La publicación con mayor número de “me gusta” durante el 2016 se realizó en julio y conto

con 88.468 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de ventana de
oportunidad.

• La publicación con mayor número de comentarios durante el 2016 se realizó en marzo y conto
con 12.129 interacciones, este post se encuentra dentro de la categoría de ventana de
oportunidad.

• La categoría con mayores publicaciones es la de marca / producto con 34% sobre el total de
los posts.

Categorias

Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios Me	  gusta Comentarios
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.570	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.825	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.908	   497	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.248	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.554	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.731	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.601	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.465	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.575	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.822	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70.813	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.498	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.580	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.970	  

Abril 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.729	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.643	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.633	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.211	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.555	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.249	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.788	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.278	   417	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.486	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.237	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71.010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.351	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.468	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.238	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.438	   826	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.239	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.162	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.129	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.746	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.467	   883	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41.010	   366	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.668	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.315	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.479	   611	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87.360	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.421	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64.202	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72.589	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.371	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88.094	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58.923	   563	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76.924	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.354	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.457	   942	  

Diciembre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77.975	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.384	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.894	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.892	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.597	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.206	  

Total	  publicaciones

498	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56.690	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.414	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.840	  

Octubre

Noviembre

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67.072	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.968	  

Agosto 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.211	   964	  

Julio

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.970	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.660	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61.347	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.537	  

Mayo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51.552	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.688	  

Marzo

Febrero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81.752	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.163	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.768	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73.907	  

Call	  to	  action Ventana	  de	  oportunidad Marca	  /	  producto
#Tbt	  “Throwback	  

Thursday”	  /	  recuerdos
Día	  a	  día	  /	  cotidianidad

Enero 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.933	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.267	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.295	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.577	  

Junio

13

Septiembre

3 10 15 3

FIGURA 15 – CANTIDAD DE PUBLICACIONES POR CATEGORÍA DE 
@TUNAMELTSMYHEART 
FUENTE PROPIA. (2017) 

• El hashtag y la palabra más usadas en las publicaciones, durante el 2016, es con el nombre de
la mascota.

• La palabra más usada en las publicaciones e interacciones, con 365 repeticiones durante el
2016, es el del nombre de la mascota.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 
Con la información de esa data, se pasa a la parte cualitativa en donde a través de la netnografía 

se realiza un análisis de las conversaciones, en donde se pueden observar los diferentes niveles de 
comunicación: 
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la mascota.
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2016, es el del nombre de la mascota.

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS 
Con la información de esa data, se pasa a la parte cualitativa en donde a través de la netnografía 

se realiza un análisis de las conversaciones, en donde se pueden observar los diferentes niveles de 
comunicación: 

FIGURA 16 – TABLA 1 NIVELES DE COMUNICACIÓN 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Este primer nivel de conversación, es el más sencillo y básico, en donde normalmente a 
través de un mensaje o publicación que realice un pet influencer, una marca, su comunidad 
seguidora o un perfil de mascota, responden sobre ese mensaje. 

El siguiente nivel lleva dos grados de comunicación, es decir a través de un mensaje que 
realiza el pet influencer la comunidad, sean perfiles de personas o mascotas, mencionan a otro perfil 
de la comunidad, cuando se realiza esta mención se pueden dar dos resultados, que la comunidad 
interactúe entre ella o que la comunidad interactúe con el pet influencer. 

FIGURA 17 – TABLA 2 NIVELES DE COMUNICACIÓN 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Al ya saber cómo son los niveles de comunicaciones entre los pet influencer y comunidades 
digitales, se puede examinar las conversaciones y dentro de ellas no solo las palabras sino también 
los emojis o emoticones, se hallaron los siguientes: 

FIGURA 18 – SIGNIFICADOS EMOTICONES 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Y como resumen de la exploración cualitativa se pueden observar la siguiente categorización 
resultados en cada uno de los perfiles:  
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FIGURA 19 – CATEGORIZACIÓN RESULTADOS CUALITATIVOS DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Concepto

Storytelling

Perfiles  de  humanos Perfiles  de  mascotas

Comunidades

La  mayoría  de  comentarios  son  etiquetando  o  
mencionando  a  otras  personas  para  que  miren  la  
foto.
Dentro  de  las  publicaciones  no  solamente  publican  
perfiles  de  personas  sino  también  perfiles  de  otras  
mascotas.
Se  puede  ver  que  las  comunidades  son  personas  
jóvenes,  activas  digitalmente,  amantes  de  los  
animales  que  también  tienen  mascotas,  pero  no  
son  influenciadoras.

scotty_kat
miu_little_beauty
Meeowcat
Joeymischief
bpow150
_paris._.sotelo_
Keagenfritz

jillian_the_kitty_
issuhkitty
huntleythecat
catknine
cats_are_meow

Marcas

Cuando  la  publicación  es  sobre  alguna  marca  o  
producto,  la  comunidad  es  muy  activa  
preguntando  en  donde  pueden  conseguir  el  
producto,  valor  o  invitando  a  sus  amigos  a  que  
vean  la  publicación,  compren  el  producto  o  se  
antojen

Hashtags Palabras

Hashtags  /   nubes  de  palabras

#lilbub
#goojobbub
#scienceandmagic
#babybub
#lillilbub
#helloearth
#sponsored
#bilbobubbins
#giftofbub
#lilbub2016

Bub
bio
special
pets
free
pet  
day
Lil
big
photo

Positivo Negativo
Expresiones  onomatopeyas Awww,  OMG,  WOW,  Yeaaah   X

Emoticones X

Texto

Son  relacionados  a  que  es  tierna,  linda  o  dándole  
fuerza  por  luchar  contra  cierta  situación  en  especial.
La  mayoría  de  los  comentarios  a  excepción  de  los  
que  son  menciones  a  otras  personas,  tal  cual  no  lo  
arrojaba  el  estudio  de  nubes  de  palabras,  es  el  
nombre  de  la  mascota.

X

Descripción

En  el  storytelling  y  composición  de  las  imágenes  se  ve  la  interacción  con  su  familia,  con  su  núcleo  familiar,  
es  decir  sus  dueños  (papá,  mamá,  hijo,  mascota).  Y  en  la  mayoría  de  estas  fotografías  se  encuentra  el  
hashtag  #FamilyFURiendly.

IMLILBUB

Top  10

Índices  de  felicidad
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FIGURA 19 – CATEGORIZACIÓN RESULTADOS CUALITATIVOS DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 
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La  mayoría  de  comentarios  son  etiquetando  o  
mencionando  a  otras  personas  para  que  miren  la  
foto.
Dentro  de  las  publicaciones  no  solamente  publican  
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mascotas.
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jóvenes,  activas  digitalmente,  amantes  de  los  
animales  que  también  tienen  mascotas,  pero  no  
son  influenciadoras.
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Meeowcat
Joeymischief
bpow150
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Keagenfritz

jillian_the_kitty_
issuhkitty
huntleythecat
catknine
cats_are_meow

Marcas

Cuando  la  publicación  es  sobre  alguna  marca  o  
producto,  la  comunidad  es  muy  activa  
preguntando  en  donde  pueden  conseguir  el  
producto,  valor  o  invitando  a  sus  amigos  a  que  
vean  la  publicación,  compren  el  producto  o  se  
antojen

Hashtags Palabras

Hashtags  /   nubes  de  palabras

#lilbub
#goojobbub
#scienceandmagic
#babybub
#lillilbub
#helloearth
#sponsored
#bilbobubbins
#giftofbub
#lilbub2016

Bub
bio
special
pets
free
pet  
day
Lil
big
photo

Positivo Negativo
Expresiones  onomatopeyas Awww,  OMG,  WOW,  Yeaaah   X

Emoticones X

Texto

Son  relacionados  a  que  es  tierna,  linda  o  dándole  
fuerza  por  luchar  contra  cierta  situación  en  especial.
La  mayoría  de  los  comentarios  a  excepción  de  los  
que  son  menciones  a  otras  personas,  tal  cual  no  lo  
arrojaba  el  estudio  de  nubes  de  palabras,  es  el  
nombre  de  la  mascota.

X

Descripción

En  el  storytelling  y  composición  de  las  imágenes  se  ve  la  interacción  con  su  familia,  con  su  núcleo  familiar,  
es  decir  sus  dueños  (papá,  mamá,  hijo,  mascota).  Y  en  la  mayoría  de  estas  fotografías  se  encuentra  el  
hashtag  #FamilyFURiendly.

IMLILBUB

Top  10

Índices  de  felicidad

FIGURA 20 – CATEGORIZACIÓN RESULTADOS CUALITATIVOS DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 

Concepto

Storytelling

Perfiles  de  humanos Perfiles  de  mascotas

Comunidades

Marcas

A  Nala  le  gusta  mucho  jugar  y  meterse  en  cajas,  
algunas  marcas  han  aprovechado  esta  oportunidad  
para  que  cuando  juegue  esta  mascota,  sea  con  
cajas  del  producto  o  la  marca.  (Emplazamiento  de  
producto).

paolacat_
amandasamplease
sophie2172
mind.mischief
kittymeowmeowmelanie
moon_cat73
catxxxman23

hello_luna_rose
the_story_of_kittens
tsitsikocalicocat
_mitten.the.kitten_
mr.wiggles.cat
_dog._.cat_
meowme_cat

Hashtags Palabras

Hashtags  /   nubes  de  palabras

La	  mayoría	  de	  sus	  post	  van	  acompañados	  por	  
@white_coffee_cat	  su	  hermano	  adoptivo,	  que	  es	  
un	  sobreviviente	  de	  cáncer	  por	  eso	  se	  puede	  ver	  
en	  sus	  publicaciones	  el	  hashtag	  
#prayforcoffeecat.
En	  sus	  publicaciones	  hace	  uso	  de	  muchos	  hashtag	  
aproximadamente	  10	  por	  cada	  publicación	  en	  
donde	  hace	  uso	  del	  nombre	  de	  la	  mascota,	  
genéricos	  como	  cat	  ,	  cats	  o	  kitty	  y	  referenciación	  
hacia	  marca	  o	  productos.

#prayforcoffecat
#ad
#mylivecase
#sponsored
#madebygoogle
#metonpetfinder
#catconcoctions
#ninelives
#friskies
#friskmas

good
Emoticon  corazón
coupon
code
raffles
raffle  
Emoticon  cara  con  ojos  
de  corazón
Nala
coffee
morning

Positivo Negativo

Emoticones Los  emoticones  no  solamente  son  usados  por  las  
comunidades  sino  por  el  pets  influencer  para  
acompañar  sus  publicaciones.

X

Texto

En  la  mayoría  de  texto  de  sus  publicaciones  le  hace  
un  call  to  action  a  su  página  web  www.nalacat.com
La  mayoría  de  interacciones  son  menciones  o  
etiquetas  de  otros  perfiles  (aproximadamente  el  
70%),  seguido  de  emoticones  (20%)  y  palabras  o  
expresiones  (10%)  en  el  idioma  ingles.
El  que  la  gente  etiquete  y  mencione  a  sus  amigos  en  
las  publicaciones  hace  que  la  publicación  se  vuelva  
más  viral  y  tenga  más  alcance  dentro  de  las  
diferentes  comunidades  digitales  y  por  ende  
mayores  interacciones  de  me  gusta  y  comentarios.

X

NALACAT
Descripción

El  storytelling  que  maneja  en  sus  publicaciones  es  una  comunicación  de  relaciones  filiales  entre  la  mascota  
y  su  dueño.

Top  10

Índices  de  felicidad
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FIGURA 19 – CATEGORIZACIÓN RESULTADOS CUALITATIVOS DE @IMLILBUB 
FUENTE PROPIA. (2017) 
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producto,  valor  o  invitando  a  sus  amigos  a  que  
vean  la  publicación,  compren  el  producto  o  se  
antojen

Hashtags Palabras

Hashtags  /   nubes  de  palabras

#lilbub
#goojobbub
#scienceandmagic
#babybub
#lillilbub
#helloearth
#sponsored
#bilbobubbins
#giftofbub
#lilbub2016

Bub
bio
special
pets
free
pet  
day
Lil
big
photo

Positivo Negativo
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Texto
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La  mayoría  de  los  comentarios  a  excepción  de  los  
que  son  menciones  a  otras  personas,  tal  cual  no  lo  
arrojaba  el  estudio  de  nubes  de  palabras,  es  el  
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FIGURA 20 – CATEGORIZACIÓN RESULTADOS CUALITATIVOS DE @NALA_CAT 
FUENTE PROPIA. (2017) 
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acompañar  sus  publicaciones.
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Texto

En  la  mayoría  de  texto  de  sus  publicaciones  le  hace  
un  call  to  action  a  su  página  web  www.nalacat.com
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70%),  seguido  de  emoticones  (20%)  y  palabras  o  
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X

NALACAT
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4. CONCLUSIONES
Los perfiles de mascotas dentro de Instagram cada vez siguen sumando followers. Instagram se

ha convertido en el lugar perfecto para publicar todo lo que le acontece a la mascota y seguir su día 
a día desde su infancia hasta su vejez. 

Instagram es una red que fue lanzada en el 2010, es una de las redes sociales más nuevas en el 
medio y se ha convertido en el actor principal, no solo por ser una de las redes sociales más 
populares entre los consumidores, sino también entre las marcas, que la empiezan a utilizar para 
hacer publicidad de sus productos y servicios a través de sus perfiles o de influenciadores digitales. 

Según la firma eMarketer para el año 2017, la participación de Instagram crecerá al 14% a nivel 
mundial. Cada vez más empresas se unen a esta red y mayor número de usuarios tendrán consumo 
de anuncios y publicaciones en donde encuentren contenidos interesantes y relevantes que vayan de 
cierto modo ligado a una marca. 

La naturaleza visual que maneja Instagram es única, pues a través de las imágenes que se 
publican allí se pueden contar historias, recrear momentos, expresar y compartir experiencias que 
pueden ser de interés entre los consumidores. Las marcas se están dando cuenta de que esta es otra 
manera de mostrar su producto y la mayoría de veces lo hacen a través de influenciadores digitales 
o pet influencer con gran cantidad de seguidores que nos muestran diariamente como usan ciertos
productos en sus rutinas.

Las cuentas de los pet influencer en Instagram, principalmente de gatos y perros, han 
conseguido adueñarse no solo de los likes sino de los corazones de los millones de usuarios de la 
red social. 

Al aplicar lurking etnográfico en los casos de estudio, se puede observar como en las imágenes 
de las publicaciones hay una emancipación de producto, es decir, como las mascotas se apropian 
autónomamente de un producto en su cotidianidad y las marcas se apropian de esos espacios 
“naturales” para hacer una estrategia de marca y/o posicionamiento sin ser percibida como una 
publicidad invasiva. 

La categoría con mayores publicaciones es la del día a día /cotidianidad, pues a los seguidores les 
gusta, les intriga y quieren conocer los pet influencer que hacen en sus rutinas diarias. 

Las publicaciones con mayores índices de social proof van acompañadas por hashtag y/o 
menciones, aproximadamente el 70% de comentarios están asociados a la mención de otros perfiles 
de la comunidad. 

Se recomienda para una segunda parte de la investigación apoyarse en entrevistas a expertos, 
estudio semiótico, sintaxis y composición de las publicaciones y análisis de las marcas y productos 
dentro de los perfiles de los influenciadores. 

6. ANEXOS
Glosario
• Seguidores: número de fans.
• Crecimiento: crecimiento medio mensual.
• Publicaciones / día: promedio de publicaciones por día.
• Interacción / publicaciones: la interacción de las publicaciones indica el grado de reacción de

los fans a las publicaciones. Es el promedio de número de “me gusta” y comentarios por fans
para todas las publicaciones.

Significado categorías 
• Día a día / cotidianidad: la rutina, la cotidianidad, a las comunidades les gusta ver y saber el

minuto a minuto de los pets influencer, es decir que hacen, a donde van, que comen y las
diferentes tareas, costumbres o actividades diarias que ellos realizan.
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a día desde su infancia hasta su vejez. 
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manera de mostrar su producto y la mayoría de veces lo hacen a través de influenciadores digitales 
o pet influencer con gran cantidad de seguidores que nos muestran diariamente como usan ciertos
productos en sus rutinas.

Las cuentas de los pet influencer en Instagram, principalmente de gatos y perros, han 
conseguido adueñarse no solo de los likes sino de los corazones de los millones de usuarios de la 
red social. 

Al aplicar lurking etnográfico en los casos de estudio, se puede observar como en las imágenes 
de las publicaciones hay una emancipación de producto, es decir, como las mascotas se apropian 
autónomamente de un producto en su cotidianidad y las marcas se apropian de esos espacios 
“naturales” para hacer una estrategia de marca y/o posicionamiento sin ser percibida como una 
publicidad invasiva. 

La categoría con mayores publicaciones es la del día a día /cotidianidad, pues a los seguidores les 
gusta, les intriga y quieren conocer los pet influencer que hacen en sus rutinas diarias. 

Las publicaciones con mayores índices de social proof van acompañadas por hashtag y/o 
menciones, aproximadamente el 70% de comentarios están asociados a la mención de otros perfiles 
de la comunidad. 

Se recomienda para una segunda parte de la investigación apoyarse en entrevistas a expertos, 
estudio semiótico, sintaxis y composición de las publicaciones y análisis de las marcas y productos 
dentro de los perfiles de los influenciadores. 

6. ANEXOS
Glosario
• Seguidores: número de fans.
• Crecimiento: crecimiento medio mensual.
• Publicaciones / día: promedio de publicaciones por día.
• Interacción / publicaciones: la interacción de las publicaciones indica el grado de reacción de

los fans a las publicaciones. Es el promedio de número de “me gusta” y comentarios por fans
para todas las publicaciones.

Significado categorías 
• Día a día / cotidianidad: la rutina, la cotidianidad, a las comunidades les gusta ver y saber el

minuto a minuto de los pets influencer, es decir que hacen, a donde van, que comen y las
diferentes tareas, costumbres o actividades diarias que ellos realizan.

• Call to action: es el llamado a la acción a través de estas publicaciones se busca a traer a las
comunidades y vincularlas para que consuma otro contenido o contenido relacionado. Tener
un call to action en una publicación es hacer una oferta interesante y relevante para persuadirlo
a que compre, complete un formularia, done, apoye una causa, visite una página entre otros.

• Ventana de oportunidad: son aquellos momentos en los que el pet influencer puede salir
beneficiado, al tomar una acción rápida y aprovechando una circunstancia determinada, y de
esta forma todos hablen de él y las publicaciones tengan un mayor alcance o se vuelven más
virales.

• Marca / producto: este tipo de publicaciones están relacionadas con alguna marca, producto,
servicio, se creería que la mayoría de ellas tienen un pago, sea económico o por patrocinio de
producto, estos posts se publican entre el día de día de las publicaciones y son para hacerle
publicidad a dicho bien o servicio.

• #TBT “throwback thursday” / recuerdos: en Instagram hay historias para contar y que mejor
que hacerlo a través del hashtag #tbt, en donde los jueves de cada semana es permitido
publicar fotos antiguas, recuerdos o realizar un flashback de lo que ha sido la vida o momentos
pasados de la mascota.
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INTERAÇÕES SOBRE ANTIVACINAÇÃO NAS REDES SOCIAIS1 

Amanda Milléo Almeida2 
RESUMO 

O objetivo deste artigo foi analisar e categorizar as fontes informativas usadas por membros do 
grupo anti-vacinação no Facebook “O lado obscuro das vacinas” em 35 postagens publicadas entre 
os dias 24 de junho e 1º de julho de 2017. A análise faz parte de uma pesquisa exploratória da 
dissertação de mestrado com o mesmo tema. Para a categorização das postagens foram utilizadas as 
metodologias de Análise de Conteúdo e Análise de Redes Sociais. O tensionamento da discussão se 
deu por meio dos conceitos de interação, jornalismo de saúde e compartilhamento em grupo.   

Palavras-chave: Comunicação; Interações; Antivacinação; Facebook; Jornalismo de Saúde. 

1. MOVIMENTOS ANTIVACINAIS NO BRASIL

Este artigo pretende verificar fontes utilizadas pelos membros de um grupo no Facebook: “O 
lado obscuro das vacinas”. Criado em janeiro de 2015, o grupo antivacinação contava com 6.605 
membros em 14 de setembro de 2017. Na apresentação do referido grupo, a administradora avisa 
que a proposta é descrever todos os efeitos das vacinas que fazem mal para o corpo humano. Outros 
grupos com o mesmo propósito surgem nas redes sociais digitais, mas como estratégia 
metodológica da pesquisa do mestrado em comunicação em andamento iniciamos com o “O lado 
obscuro das vacinas”. Além de verificar fontes utilizadas, pretendemos compreender as interações 
que surgem a partir do uso e das apropriações de conteúdos compartilhados, comentados e curtidos 
sobre a antivacinação.  

No Brasil cresce o movimento antivacinação, apesar da divulgação do governo para 
imunizar o público-alvo de diversas doenças. Uma das campanhas foi para a vacinação contra o 
HPV, ou Papilomavírus Humano, que entrou no calendário nacional de vacinação brasileiro em 
2014, atendendo incialmente meninas de até 13 anos de idade. (Portal G1(a), 2014). A vacina é 
indicada nas campanhas do governo brasileiro para evitar câncer do colo do útero na população 
brasileira.   

   No entanto, relatos de efeitos colaterais surgidos logo após a vacinação levantaram suspeita 
sobre a eficácia e a segurança da vacina contra o HPV. No Espírito Santo, 11 adolescentes 
imunizadas apresentaram desmaios e dores de cabeça horas depois de receberem a aplicação. No 
Rio Grande do Sul, seis meninas vacinadas tiveram convulsões e, no interior de São Paulo, outras 
11 adolescentes relataram fraqueza nas pernas e dificuldades para caminhar. (Portal G1 (b), 2014).  

    A discussão sobre os benefícios e malefícios das vacinas não é nova, mas há muito tempo 
não se via um combate tão intenso contra elas. No Brasil, em 1904, as pessoas achavam que a 
vacina obrigatória contra febre varíola causava sífilis. As pessoas montaram barricadas nas ruas e 
até a casa do bacteriologista Oswaldo Cruz foi alvo de tiros. Para evitar mais protestos, o governo 
recuou (MORAIS, 2017). No caso dos efeitos relatados pela mídia da vacina HPV em 2014, os 
depoimentos de médicos sobre a importância da vacina não foram suficientes para segurar o 
movimento antivacinação mais recente na história do Brasil.   

    No Facebook, o grupo “Sou contra a Vacina HPV” é criado em meio às notícias de efeitos 
colaterais e reações adversas relacionadas à vacina publicadas em fevereiro de 2014. Em janeiro de 
2015, surge na mesma rede social o grupo “O lado obscuro das vacinas” que não se restringe às 
críticas da vacina do HPV. Neste artigo, observamos este último grupo com o objetivo de descobrir 

1  Trabalho inscrito para o GT Consumo e Cultura Digital, do IX ENPECOM/VI RELAIP/II CONSUMOSUL. 
2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná. 
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como participantes se informam e baseado em que materiais concluem que as vacinas são mais 
prejudiciais do que benéficas à saúde. Para tanto, foi feita uma categorização das postagens 
realizadas entre os dias 24 de junho e 1º de julho de 2017, a fim de perceber quais foram as fontes 
informativas selecionadas pelos membros para discutirem a eficácia da vacinação.  

As discussões dentro das redes sociais devem ser analisadas ao considerar que elas podem 
ter impactado a cobertura vacinal no país. A segunda dose da vacina contra o HPV, por exemplo, 
não teve a mesma receptividade que a primeira. Além disso, muitas acabaram deixadas em estoque 
nos postos de saúde de diversos estados, conforme noticiado pela imprensa brasileira (ver figura 1).  

FIGURA 1. NOTÍCIA PUBLICADA NO CORREIO BRAZILIENSE EM 27/06/2017. 

Antes da recusa à vacina contra o HPV, o caso mais emblemático que comprovadamente 
influenciou gerações contra a vacinação ocorreu na década de 1990, na Inglaterra. Na época, o 
médico britânico Andrew Wakefield publicou um artigo em que associava a vacina tríplice viral, 
que visa a imunização contra rubéola, caxumba e sarampo (MMR vacine), com o aumento no 
número de casos de autismo no mundo. A pesquisa repercutiu em vários países, especialmente 
depois que o artigo foi publicado na revista científica Lancet em 1998. Uma década depois, a 
história de associação entre a vacina e os casos de autismo foi desmentida pela mesma entidade. 
(TAKATA; GIRARDI, 2014). O jornal norte-americano The New York Times divulgou, em 2010, 
que jornalistas britânicos pesquisando sobre o caso encontraram conflitos financeiros e científicos 
de Wakefield, que ele não teria citado no artigo. Parte dos custos da pesquisa teria sido paga por 
advogados de pais que queriam entrar com processo contra empresas farmacêuticas 
desenvolvedoras de vacinas. Além disso, a pesquisa se baseava em amostras colhidas de apenas 12 
crianças, durante uma festa de aniversário do filho de Wakefield (TAKATA; GIRARDI, 2014).  

Takata e Girardi (2014) citam a opinião do pesquisador Paulo Roberto Vasconcellos-Silva, 
para quem a internet teve um papel fundamental na difusão e na potencialização da história de 
Wakefield:  

O público da internet raramente vai atrás de uma checagem da informação. Essa dinâmica 
alimenta o temor às ameaças que pairam invisíveis, como as suspeitas do tipo ‘podem estar 
nos contaminando ou nos envenenando. (...) Há os que são contra ou os que são a favor da 
vacinação. O público fica pendulando entre essas duas posições, mas poucos discutem as 
origens da dúvida sobre a segurança das vacinas ou têm conhecimento sobre se são 
ancestrais os temores em relação a elas (VASCONCELLOS-SILVA apud TAKATA; 
GIRARDI, 2014). 

1.1 IMPORTÂNCIA DE GRUPOS PARA UMA MUDANÇA SOCIAL 

Ao invés de destacar a força das redes sociais ou da sociedade, Shirky (apud MARTINO, 
2014) considera que é a atuação de grupos que faz a diferença ou que gera uma real mudança social. 
Seria dentro de um grupo, um apanhado de pessoas com pensamentos semelhantes, que aconteceria 
uma “circulação de ideias, notícias e informações, mas também de demandas políticas e sociais” 
(MARTINO, 2014, p. 143).  

 Neste artigo, associamos o pensamento de Shirky aos motivos que levaram pouco mais de 6 
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como participantes se informam e baseado em que materiais concluem que as vacinas são mais 
prejudiciais do que benéficas à saúde. Para tanto, foi feita uma categorização das postagens 
realizadas entre os dias 24 de junho e 1º de julho de 2017, a fim de perceber quais foram as fontes 
informativas selecionadas pelos membros para discutirem a eficácia da vacinação.  

As discussões dentro das redes sociais devem ser analisadas ao considerar que elas podem 
ter impactado a cobertura vacinal no país. A segunda dose da vacina contra o HPV, por exemplo, 
não teve a mesma receptividade que a primeira. Além disso, muitas acabaram deixadas em estoque 
nos postos de saúde de diversos estados, conforme noticiado pela imprensa brasileira (ver figura 1).  

FIGURA 1. NOTÍCIA PUBLICADA NO CORREIO BRAZILIENSE EM 27/06/2017. 

Antes da recusa à vacina contra o HPV, o caso mais emblemático que comprovadamente 
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depois que o artigo foi publicado na revista científica Lancet em 1998. Uma década depois, a 
história de associação entre a vacina e os casos de autismo foi desmentida pela mesma entidade. 
(TAKATA; GIRARDI, 2014). O jornal norte-americano The New York Times divulgou, em 2010, 
que jornalistas britânicos pesquisando sobre o caso encontraram conflitos financeiros e científicos 
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advogados de pais que queriam entrar com processo contra empresas farmacêuticas 
desenvolvedoras de vacinas. Além disso, a pesquisa se baseava em amostras colhidas de apenas 12 
crianças, durante uma festa de aniversário do filho de Wakefield (TAKATA; GIRARDI, 2014).  
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vacinação. O público fica pendulando entre essas duas posições, mas poucos discutem as 
origens da dúvida sobre a segurança das vacinas ou têm conhecimento sobre se são 
ancestrais os temores em relação a elas (VASCONCELLOS-SILVA apud TAKATA; 
GIRARDI, 2014). 

1.1 IMPORTÂNCIA DE GRUPOS PARA UMA MUDANÇA SOCIAL 

Ao invés de destacar a força das redes sociais ou da sociedade, Shirky (apud MARTINO, 
2014) considera que é a atuação de grupos que faz a diferença ou que gera uma real mudança social. 
Seria dentro de um grupo, um apanhado de pessoas com pensamentos semelhantes, que aconteceria 
uma “circulação de ideias, notícias e informações, mas também de demandas políticas e sociais” 
(MARTINO, 2014, p. 143).  

 Neste artigo, associamos o pensamento de Shirky aos motivos que levaram pouco mais de 6 

mil pessoas a aderirem a um grupo crítico às vacinas no Facebook. Se uma pessoa não consegue 
realizar uma mudança de impacto sozinha, em grupo a força que um precisa despender é menor – e 
o impacto, conseqüentemente, maior. “Como seria de se esperar, quando o desejo é grande e os
custos são mínimos, o número desses grupos dispara, e os tipos de efeitos que eles provocam no
mundo estão se espalhando” (SHIRKY, 2012, p. 23 e 24).

Os impactos de grupos contrários à vacinação também são discutidos por pesquisadores. 
Melodie Yun-Ju Song e Julia Abelson (in ADRIA, 2017) relatam as mudanças sociais que grupos 
antivacinação podem causar – e afirmam que nem sempre esses impactos são negativos à saúde 
pública. De acordo com Song e Abelson, os movimentos antivacinação geram turbulências sócio-
políticas, mas também melhorias com relação à segurança vacinal. No movimento antivacinação 
nos Estados Unidos, os efeitos adversos e a segurança da vacina contra DPT (difteria, coqueluche e 
tétano), poliomielite e outras vacinas desenvolvidas na década de 1990 levaram ao estabelecimento 
de um Sistema de Reportagem dos Efeitos Adversos das Vacinas pelos órgãos reguladores da saúde 
dos Estados Unidos e do Canadá. (SONG; ABELSON, 2017, p.41).   

 O uso das redes sociais também tem transformado o jornalismo, que tem perdido espaço 
para o conteúdo que circula nelas. De acordo com o estudo Digital News Report 2016, apresentado 
pelo Instituto Reuters, 51% das pessoas que utilizam a internet em 26 países diferentes, de um total 
de 50 mil entrevistados, consideram as redes sociais como uma das principais fontes de notícias 
para serem consultadas toda semana. Do mesmo grupo, 12% afirmaram que as redes são as 
principais fontes, e não apenas uma delas. Encaixam-se nessa categoria os grupos formados dentro 
das redes sociais, como o Facebook. Desse modo, precisamos considerar que esses grupos que 
discutem nas redes sociais digitais questões referentes ao tema das vacinas são importantes fontes 
de informação. 

 A descentralização dos meios de comunicação convencionais, com a proliferação das redes 
sociais tem sido discutido por muitos teóricos da área. Para Mortimer (2017), as pessoas criticam a 
mídia e ainda procuram outras formas alternativas de ver o mundo. Os membros dos grupos 
antivacinação, por exemplo, preferem compartilhar conteúdo nesses espaços do Facebook a buscar 
informações nas mídias convencionais. Para Goldenberg e Mccron (2017), os meios sempre adotam 
um discurso pró-vacinação e raramente detalham, de forma positiva, uma visão contrária. 
(GOLDENBERG.; MCCRON, 2017).  

No paradigma médico pós-moderno de aquisição de conhecimento, os argumentos 
antivacinais apelam, no homem ‘autodidata’, a noção de que ‘não há fatos objetivos, mas 
sim múltiplos significados e formas de obter conhecimento’ (Gray, 1999; cited in Kata, 
2012, p.2). O comportamento e a confiança do público não são mais influenciados pelo 
anúncio público ou pelas políticas que carregam uma noção de punição e benefício. Ao 
invés disso, uma interpretação relativa de uma experiência pessoal adquirida pelo Google 
supera a ciência ‘dura’. (Tradução livre, SONG; ABELSON, 2017, p.44). 

Goldenberg e McCron (2017) ainda abordam um estudo que mensurou o efeito de mensagens 
pró-vacinação em pais que criticavam as vacinas, publicado na revista científica Pediatrics, em 
2014. O estudo foi divulgado no mesmo ano que os Estados Unidos sofriam com o aumento 
considerável dos casos de sarampo, único em 20 anos, justificado devido à redução nos casos de 
vacinação. O estudo conclui que nenhuma das mensagens testadas foi efetiva em melhorar as 
atitudes dos pais em relação à imunização das crianças e familiares. “Na verdade, um efeito 
negativo foi percebido – alguns pais hesitantes à vacinação responderam que estavam ainda menos 
dispostos a vacinar os próprios filhos”. (Tradução livre, GOLDENBERG; McCRON, p.114, 2017).  

Os mesmos autores relatam também que a imprensa, na época, usou títulos sensacionalistas 
e acabou estigmatizando quem pensava de forma contrária. “A cobertura da imprensa sugeriu que 
os antivacinação eram não apenas irresponsáveis e egoístas (como era a visão popular sobre o 
assunto), mas eram também incapazes de serem racionais”. (tradução livre, IDEM, 2017, p. 114). É 
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como participantes se informam e baseado em que materiais concluem que as vacinas são mais 
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1.1 IMPORTÂNCIA DE GRUPOS PARA UMA MUDANÇA SOCIAL 
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Seria dentro de um grupo, um apanhado de pessoas com pensamentos semelhantes, que aconteceria 
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antivacinação podem causar – e afirmam que nem sempre esses impactos são negativos à saúde 
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principais fontes, e não apenas uma delas. Encaixam-se nessa categoria os grupos formados dentro 
das redes sociais, como o Facebook. Desse modo, precisamos considerar que esses grupos que 
discutem nas redes sociais digitais questões referentes ao tema das vacinas são importantes fontes 
de informação. 

 A descentralização dos meios de comunicação convencionais, com a proliferação das redes 
sociais tem sido discutido por muitos teóricos da área. Para Mortimer (2017), as pessoas criticam a 
mídia e ainda procuram outras formas alternativas de ver o mundo. Os membros dos grupos 
antivacinação, por exemplo, preferem compartilhar conteúdo nesses espaços do Facebook a buscar 
informações nas mídias convencionais. Para Goldenberg e Mccron (2017), os meios sempre adotam 
um discurso pró-vacinação e raramente detalham, de forma positiva, uma visão contrária. 
(GOLDENBERG.; MCCRON, 2017).  

No paradigma médico pós-moderno de aquisição de conhecimento, os argumentos 
antivacinais apelam, no homem ‘autodidata’, a noção de que ‘não há fatos objetivos, mas 
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Goldenberg e McCron (2017) ainda abordam um estudo que mensurou o efeito de mensagens 
pró-vacinação em pais que criticavam as vacinas, publicado na revista científica Pediatrics, em 
2014. O estudo foi divulgado no mesmo ano que os Estados Unidos sofriam com o aumento 
considerável dos casos de sarampo, único em 20 anos, justificado devido à redução nos casos de 
vacinação. O estudo conclui que nenhuma das mensagens testadas foi efetiva em melhorar as 
atitudes dos pais em relação à imunização das crianças e familiares. “Na verdade, um efeito 
negativo foi percebido – alguns pais hesitantes à vacinação responderam que estavam ainda menos 
dispostos a vacinar os próprios filhos”. (Tradução livre, GOLDENBERG; McCRON, p.114, 2017).  

Os mesmos autores relatam também que a imprensa, na época, usou títulos sensacionalistas 
e acabou estigmatizando quem pensava de forma contrária. “A cobertura da imprensa sugeriu que 
os antivacinação eram não apenas irresponsáveis e egoístas (como era a visão popular sobre o 
assunto), mas eram também incapazes de serem racionais”. (tradução livre, IDEM, 2017, p. 114). É 

importante ressaltar que os resultados do estudo ainda estavam em uma fase preliminar, mas a 
cobertura midiática dava a entender de que a pesquisa estava finalizada.  

Excluir pessoas que pensam de uma forma conspiratória é uma maneira de deixá-las ainda 
mais confiantes de que existe uma conspiração, de acordo com Mortimer (2017). A autora cita um 
estudo experimental dos pesquisadores Graeupner e Coman (2016), que demonstra que o 
sentimento de exclusão social resultaria em reforço das teorias da conspiração. “A exclusão social 
levaria o indivíduo a um pensamento conspiratório. A inclusão social seria alcançada quando o 
grupo começar a acreditar na teoria. O inevitável extremismo levaria a uma continuação da 
exclusão (dos grupos moderados) a uma sensação de inclusão (dentro dos grupos em ostracismo)”. 
(em tradução livre, MORTIMER, p. 5, 2017).   

Farrell (2012) relembra o termo “homophilous sorting”, algo como classificação homofílica, 
em tradução livre, de McPherson (2011), para designar a propensão que indivíduos com 
características similares, e que compartilhem dessas características em uma dimensão significativa, 
formem grupos ou se aglomerem entre si. Embora Farrell (2012) faça a análise a partir de uma 
perspectiva política e relacionada a interações políticas, não é difícil pensar na mesma polarização 
sugerida pelo autor entre os atores participantes do grupo antivacinação aqui estudado. O autor 
reforça que a pesquisa sobre polarização na Internet demonstra que o meio facilita o agrupamento 
de pessoas com interesses em comum, entre pelo menos um subgrupo da população norte-
americana. Tratam-se dos cidadãos politicamente conscientes, que possuem fortes tendências 
partidárias e ideológicas – como aqueles adeptos das teorias conspiratórias. Pessoas com 
pensamentos semelhantes reforçariam as ideias conspiratórias umas das outras, o que poderia levar 
a ações extremistas e a uma polarização cada vez maior. No entanto, Farrell também sugere uma 
solução, que também surge da Internet. “Entre a maior parte da população, a evidência sugere que a 
Internet está associada a uma maior exposição a visões alternativas, ao invés de menor exposição”. 
(Tradução livre, p.43, 2012).   

2. INTERAÇÕES ENTRE ATORES ANTIVACINAIS

Sujeito e sociedade são constituídos em conjunto e em um mesmo movimento, de acordo
com França (2006) ao citar Mead (1920-1930). Com isso formam ações reciprocamente 
referenciadas ou as conhecidas interações. Interagir nada mais é do que uma intervenção de um 
sujeito a outro, regulada pelas respostas possíveis deste outro, de acordo com Erving Goffman 
(apud FRANÇA, 2006). Ao analisar as interações, é preciso compreender dois conceitos, o de 
situação e de desempenho. De acordo com a autora (2006), os sujeitos precisam compreender a 
situação, ou ter um domínio da mesma, para poder escolherem o desempenho ou o papel mais 
adequado àquele momento. Da mesma forma, as interações não são aleatórias. São, conforme 
ressalta Goffman, ordenadas por padrões:  

[as interações] estão inscritas em contextos, acontecem em um tempo e lugar precisos (o 
contexto é um dos seus elementos ordenadores); são fundadas em expectativas recíprocas 
(cada modelo orienta padrões definidos de comportamento); constituem ações coordenadas 
(os movimentos dos atores se ajustam mutuamente); utilizam-se de categorias 
identificatórias (marcas que as especificam); têm um caráter indicativo e promissório 
(conforme já indicado por Mead, passado e presente se condensam na ordenação do 
presente da interação). (GOFFMAN, apud FRANÇA, 2006, p.14).  

As mesmas características são observadas quando se analisa a interação dentro do grupo 
antivacinação “O lado obscuro das vacinas”. As interações entre os participantes do grupo são 
baseadas em expectativas recíprocas – de troca de informações sobre malefícios e riscos das 
vacinas; têm ações coordenadas – incentivam uns aos outros membros do grupo a questionarem 
médicos sobre a necessidade, mas principalmente, sobre os efeitos colaterais das vacinas, e mesmo 
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Internet está associada a uma maior exposição a visões alternativas, ao invés de menor exposição”. 
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sujeito a outro, regulada pelas respostas possíveis deste outro, de acordo com Erving Goffman 
(apud FRANÇA, 2006). Ao analisar as interações, é preciso compreender dois conceitos, o de 
situação e de desempenho. De acordo com a autora (2006), os sujeitos precisam compreender a 
situação, ou ter um domínio da mesma, para poder escolherem o desempenho ou o papel mais 
adequado àquele momento. Da mesma forma, as interações não são aleatórias. São, conforme 
ressalta Goffman, ordenadas por padrões:  

[as interações] estão inscritas em contextos, acontecem em um tempo e lugar precisos (o 
contexto é um dos seus elementos ordenadores); são fundadas em expectativas recíprocas 
(cada modelo orienta padrões definidos de comportamento); constituem ações coordenadas 
(os movimentos dos atores se ajustam mutuamente); utilizam-se de categorias 
identificatórias (marcas que as especificam); têm um caráter indicativo e promissório 
(conforme já indicado por Mead, passado e presente se condensam na ordenação do 
presente da interação). (GOFFMAN, apud FRANÇA, 2006, p.14).  

As mesmas características são observadas quando se analisa a interação dentro do grupo 
antivacinação “O lado obscuro das vacinas”. As interações entre os participantes do grupo são 
baseadas em expectativas recíprocas – de troca de informações sobre malefícios e riscos das 
vacinas; têm ações coordenadas – incentivam uns aos outros membros do grupo a questionarem 
médicos sobre a necessidade, mas principalmente, sobre os efeitos colaterais das vacinas, e mesmo 

dissuadindo-os a deixarem de se vacinar ou vacinar os filhos e até mesmo animais de estimação; e 
possuem categorias identificatórias – as teorias conspiratórias relacionadas, principalmente, à 
vacinação. Vale ressaltar também as interações comunicativas que ocorrem dentro do grupo. De 
acordo com Mendonça (2006), citando França (2005), as interações comunicativas têm como 
característica a presença do um e do outro em uma condição particular, que é a construção da 
mensagem. “As interações comunicacionais expressam uma forma de relação que é corporificada 
pela linguagem e que se encontra inserida em contextos socioculturais, que não apenas a moldam, 
mas também podem ser reconfigurados por ela”. (2006, p.77).  

São essas mensagens construídas na interação dos membros que formam a coletividade e as 
reivindicações do movimento antivacinal. Embora eles não se coloquem como um movimento, os 
membros do grupo interagem e promovem trocas de informações entre pessoas externas a eles, o 
que caracterizaria como um movimento (MENDONÇA, 2006). 

 Esse intercâmbio, no caso do grupo “O lado obscuro das vacinas”, acontece quando alguns 
membros incentivam outros a questionarem os médicos sobre a necessidade da vacinação ou 
mesmo quando eles levam a crer que a vacina é desnecessária e incentivam a não aplicação. “(sic), 
vacinas não funcionam! Deve ter uma explicação por você ter continuado bem, que não seja 
conectada a vacina antirrábica”, responde um dos membros do grupo a outro participante que 
relatou como tinha sido mordido por um gato infectado pela doença raiva e a vacina o teria ajudado. 
O diálogo foi registrado em uma postagem realizada no dia 01/07, conforme a figura 2:. 

FIGURA 2. DIÁLOGO ENTRE DOIS PARTICIPANTES DO GRUPO CONTRÁRIO À VACINAÇÃO “O LADO 
OBSCURO DAS VACINAS” 

Esse compartilhamento de informações, na visão de Shirky (2012) é a atividade que menos 
exige de quem participa de grupos com objetivo de empreender algo – seja uma maior discussão 
sobre as vacinas até o fim da obrigatoriedade da vacinação. A cooperação e a ação coletiva são 
passos mais avançados da participação. No caso do grupo antivacinação citado aqui, é possível 
pensar em uma cooperação, pois na definição de Shirky: “Enquanto no compartilhamento o grupo é 
basicamente um agregado de participantes, a cooperação gera identidade de grupo – você sabe com 
quem está cooperando”. (2012, p. 46).  

Essa característica pode ser transposta ao grupo porque todos os membros têm consciência de 
onde estão inseridos e com quem estão dialogando e há conversa, uma das formas mais simples de 
cooperação. “A conversa é capaz de gerar mais senso de comunidade que o compartilhamento, mas 
também introduz novos problemas” (SHIRKY, 2012, p.47). Destes problemas, o autor cita a 
dificuldade em manter as conversas no assunto original e mesmo evitar xingamentos, ainda mais 
quando o assunto gera tantas controvérsias quanto às vacinas. No entanto, talvez por estarem todos 
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importante ressaltar que os resultados do estudo ainda estavam em uma fase preliminar, mas a 
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pensar em uma cooperação, pois na definição de Shirky: “Enquanto no compartilhamento o grupo é 
basicamente um agregado de participantes, a cooperação gera identidade de grupo – você sabe com 
quem está cooperando”. (2012, p. 46).  

Essa característica pode ser transposta ao grupo porque todos os membros têm consciência de 
onde estão inseridos e com quem estão dialogando e há conversa, uma das formas mais simples de 
cooperação. “A conversa é capaz de gerar mais senso de comunidade que o compartilhamento, mas 
também introduz novos problemas” (SHIRKY, 2012, p.47). Destes problemas, o autor cita a 
dificuldade em manter as conversas no assunto original e mesmo evitar xingamentos, ainda mais 
quando o assunto gera tantas controvérsias quanto às vacinas. No entanto, talvez por estarem todos 

dentro de um grupo sobre um assunto no qual escolheram adentrar, e cujo propósito é bem claro – 
efeitos colaterais negativos e eficácia das vacinas – não se percebe tanta discussão ou conflitos nas 
postagens e comentários dentro do grupo “O lado obscuro das vacinas”. Talvez, também por conta 
disso, o grupo possa estar mais próximo de uma ação coletiva:  

O compartilhamento de informação produz consciência compartilhada entre os 
participantes, e a produção colaborativa depende da criação compartilhada, mas a 
ação coletiva gera responsabilidade compartilhada, ao vincular a identidade do 
usuário à identidade do grupo” (SHIRKY, 2012, p. 47 e 48).   

Quando os membros orientam outros a questionarem e compartilham notícias de efeitos 
colaterais negativos, forçam uma “responsabilidade compartilhada”, em que a identidade 
questionadora e contrária à vacinação – própria de cada um – torna-se a identidade do grupo. Primo 
(2005) sugere uma abordagem sistêmico-relacional para trabalhar essas interações, chamadas por 
ele de interação mediada por computador. A conceituação proposta pelo autor se encaixa no grupo 
antivacinal analisado quando se pensa que, em uma interação mútua, um dos tipos de interação 
explicados por Primo, os interagentes debatem contínuas problematizações. As soluções, embora 
possam ser momentâneas, ajudam a pensar em futuras problematizações e a própria relação entre 
estes interagentes motivaria uma constante negociação. “(...) a interação não é mera somatória de 
ações individuais” (PRIMO, 2005, p.13). 

3. JORNALISMO DE SAÚDE

As narrativas jornalísticas moldam a compreensão e as atitudes de pacientes, influenciando
até mesmo as decisões médicas. (GOLDENBERG; McCRON, 2017). Isso porque o jornalismo de 
saúde é o meio pelo qual diferentes públicos têm acesso a informações sobre doenças, tratamentos, 
pesquisas e iniciativas públicas. Entretanto, não são todas as informações divulgadas pela imprensa 
que são mantidas e aceitas pelo público. Goldenberg e McCron (2017) citam a pesquisa de 
Hargreaves et al (2012) para argumentar que os meios de comunicação midiáticos desempenham 
um papel informativo ao divulgarem informações científicas à população, mas somente os temas 
mais gerais ou alguns enquadramentos específicos daquilo que foi noticiado permanecem na mente 
do público. Detalhes informativos que podem, ou não, serem importantes, são geralmente 
esquecidos. Apenas a informação que for repetida diferentes vezes, em diferentes momentos e em 
diferentes matérias jornalísticas, é a que permanece na mente do público e que colabora para a 
tomada de decisões. Quando a mídia divulgou, em 1998, o estudo do ex-pesquisador britânico 
Andrew Wakefield – que relacionava a vacina tríplice, contra rubéola, sarampo e caxumba, com o 
aumento no número de casos de autismo – em pé de igualdade com os depoimentos médicos e de 
entidades médicas que reforçavam a segurança da vacina, os leitores associaram que, por terem o 
mesmo espaço e por receber tanta divulgação, ambas tinham o mesmo peso e a história da vacina 
seria, portanto, verdadeira. (GOLDENBERG; McCRON, 2017).  

Goldenberg e McCron (2017) explicam essa percepção dos leitores e responsabilizam a 
mídia pelo impacto, inclusive, na saúde mundial. “De fato, a mídia carrega certa culpa pela 
diminuição das taxas de vacinação na Europa devido à má condução do medo inicial contra a vacina 
MMR [tríplice] que explodiu nos jornais em 1998 (...)” (p. 115, 2017). A história causou uma 
comoção no fim da década de 1990, quando a internet estava em uma fase inicial e as redes sociais 
ainda não estavam abertas ao público e nem dominavam o consumo de notícias no mundo. Hoje, 
portanto, o impacto gerado por uma má condução de uma história como essa é ainda maior.  

A formação de grupos, conforme relatado por Shirky (2012, p. 50), tornou-se “ridiculamente 
fácil” com as redes sociais e encontrar pessoas que pensam de forma semelhante é ainda mais 
simples. Em uma busca rápida pelo Facebook com palavras-chaves como vacinas, contra, HPV ou 
rotavírus (vacinas que chamaram a atenção do público nos últimos anos pelos relatos de efeitos 
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Goldenberg e McCron (2017) explicam essa percepção dos leitores e responsabilizam a 
mídia pelo impacto, inclusive, na saúde mundial. “De fato, a mídia carrega certa culpa pela 
diminuição das taxas de vacinação na Europa devido à má condução do medo inicial contra a vacina 
MMR [tríplice] que explodiu nos jornais em 1998 (...)” (p. 115, 2017). A história causou uma 
comoção no fim da década de 1990, quando a internet estava em uma fase inicial e as redes sociais 
ainda não estavam abertas ao público e nem dominavam o consumo de notícias no mundo. Hoje, 
portanto, o impacto gerado por uma má condução de uma história como essa é ainda maior.  

A formação de grupos, conforme relatado por Shirky (2012, p. 50), tornou-se “ridiculamente 
fácil” com as redes sociais e encontrar pessoas que pensam de forma semelhante é ainda mais 
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colaterais), surgem quatro grupos voltados à discussão dos efeitos colaterais e descrédito da 
imunização. Muitos dos participantes usam matérias jornalísticas para embasarem seus argumentos 
e podem, portanto, representar o que Goldenberg e McCron (2017) citaram: detalhes das notícias 
ficam retidos no pensamento – especialmente o lado negativo da imunização - enquanto outros, 
como os benefícios das vacinas, são deixados de lado. Mais adiante, este artigo discutirá se os 
meios informativos são, de fato, usados como argumentos pelos membros de grupos contrários à 
vacinação, especificamente o grupo “O lado obscuro das vacinas”.  

A internet consegue conjugar duas características de meios de comunicação mais antigos, de 
acordo com Lordêlo e Porto (2011): interatividade e massividade. Até então, um meio poderia ser 
interativo, como o telefone fixo, ou massivo, como a televisão, mas não as duas coisas ao mesmo 
tempo. Outra característica importante é que as tecnologias digitais disponibilizam um volume 
maior de informações e formam, inclusive, uma cultura científica. Isso torna internet em um suporte 
importante de divulgação científica e, portanto, exige atenção, conforme reforça Lordêlo e Porto: 
“Toda essa atenção é necessária, pois a transmissão da ciência por meio das tecnologias digitais está 
produzindo alterações significativas na difusão das informações, nas relações sociais e tecnológicas 
que precisam ser acompanhadas com cautela” (LORDÊLO; PORTO, 2011, p. 321). 

4. ANÁLISE DE CONTEÚDO

Embora a Análise de Conteúdo (AC) não seja uma abordagem metodológica nova, algumas
características mescladas às redes sociais fazem com que ela tenha uma versão “contemporânea”, de 
acordo com Krippendorf (2012), apud Recuero (2014). Uma delas seria o “foco em grandes 
conjuntos de dados e contextos mais amplos e complexos” (p. 296) do desenvolvimento 
metodológico. Com isso seria possível construir “inferências” a partir dos textos analisados para os 
contextos de uso (Krippendorf, 2012, apud Recuero, 2014). Das demais características listadas pelo 
autor, a fundamentação empírica da AC, privilegiando os textos, entendendo o sentido destes textos 
aos atores sociais, e a transcendência das noções de símbolo, conteúdo e intenções complementam o 
argumento de que a Análise de Conteúdo é também “contemporânea”.  

A metodologia de análise usada neste artigo tem como intuito verificar as fontes 
informativas usadas por membros do grupo contrário à vacinação “O lado obscuro das vacinas” nas 
postagens do Facebook. Para tanto, o primeiro passo foi selecionar dentro do grupo um período de 
análise das postagens dos membros participantes, do dia 24 de junho a 1º de julho de 2017, sendo 
desenvolvida ao longo de 2017 e 2018, como parte da dissertação de mestrado de mesmo tema. Ao 
todo foram contabilizadas 35 postagens realizadas no período citado. Feita a seleção, as postagens 
foram separadas em 10 categorias, conforme tabela 1: 

TABELA 1 – CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS FONTES 
Categorias: 
Matéria jornalística na postagem inicial 
Matéria jornalística nos comentários 
Links de blogs, sites diversos, imagens, vídeos, documentos PDF ou textos 
traduzidos na postagem inicial 
Links de blogs, sites diversos, imagens, vídeos, documentos PDF ou textos 
traduzidos nos comentários 
Postagem inicial com comentários 
Postagem inicial compartilhada 
Postagem inicial com assuntos que não eram vacinas 
Postagem inicial com relatos e histórias pessoais, questionamentos ou 
dúvidas 
Comentários com relatos de efeitos colaterais 
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ação coletiva gera responsabilidade compartilhada, ao vincular a identidade do 
usuário à identidade do grupo” (SHIRKY, 2012, p. 47 e 48).   

Quando os membros orientam outros a questionarem e compartilham notícias de efeitos 
colaterais negativos, forçam uma “responsabilidade compartilhada”, em que a identidade 
questionadora e contrária à vacinação – própria de cada um – torna-se a identidade do grupo. Primo 
(2005) sugere uma abordagem sistêmico-relacional para trabalhar essas interações, chamadas por 
ele de interação mediada por computador. A conceituação proposta pelo autor se encaixa no grupo 
antivacinal analisado quando se pensa que, em uma interação mútua, um dos tipos de interação 
explicados por Primo, os interagentes debatem contínuas problematizações. As soluções, embora 
possam ser momentâneas, ajudam a pensar em futuras problematizações e a própria relação entre 
estes interagentes motivaria uma constante negociação. “(...) a interação não é mera somatória de 
ações individuais” (PRIMO, 2005, p.13). 

3. JORNALISMO DE SAÚDE

As narrativas jornalísticas moldam a compreensão e as atitudes de pacientes, influenciando
até mesmo as decisões médicas. (GOLDENBERG; McCRON, 2017). Isso porque o jornalismo de 
saúde é o meio pelo qual diferentes públicos têm acesso a informações sobre doenças, tratamentos, 
pesquisas e iniciativas públicas. Entretanto, não são todas as informações divulgadas pela imprensa 
que são mantidas e aceitas pelo público. Goldenberg e McCron (2017) citam a pesquisa de 
Hargreaves et al (2012) para argumentar que os meios de comunicação midiáticos desempenham 
um papel informativo ao divulgarem informações científicas à população, mas somente os temas 
mais gerais ou alguns enquadramentos específicos daquilo que foi noticiado permanecem na mente 
do público. Detalhes informativos que podem, ou não, serem importantes, são geralmente 
esquecidos. Apenas a informação que for repetida diferentes vezes, em diferentes momentos e em 
diferentes matérias jornalísticas, é a que permanece na mente do público e que colabora para a 
tomada de decisões. Quando a mídia divulgou, em 1998, o estudo do ex-pesquisador britânico 
Andrew Wakefield – que relacionava a vacina tríplice, contra rubéola, sarampo e caxumba, com o 
aumento no número de casos de autismo – em pé de igualdade com os depoimentos médicos e de 
entidades médicas que reforçavam a segurança da vacina, os leitores associaram que, por terem o 
mesmo espaço e por receber tanta divulgação, ambas tinham o mesmo peso e a história da vacina 
seria, portanto, verdadeira. (GOLDENBERG; McCRON, 2017).  

Goldenberg e McCron (2017) explicam essa percepção dos leitores e responsabilizam a 
mídia pelo impacto, inclusive, na saúde mundial. “De fato, a mídia carrega certa culpa pela 
diminuição das taxas de vacinação na Europa devido à má condução do medo inicial contra a vacina 
MMR [tríplice] que explodiu nos jornais em 1998 (...)” (p. 115, 2017). A história causou uma 
comoção no fim da década de 1990, quando a internet estava em uma fase inicial e as redes sociais 
ainda não estavam abertas ao público e nem dominavam o consumo de notícias no mundo. Hoje, 
portanto, o impacto gerado por uma má condução de uma história como essa é ainda maior.  

A formação de grupos, conforme relatado por Shirky (2012, p. 50), tornou-se “ridiculamente 
fácil” com as redes sociais e encontrar pessoas que pensam de forma semelhante é ainda mais 
simples. Em uma busca rápida pelo Facebook com palavras-chaves como vacinas, contra, HPV ou 
rotavírus (vacinas que chamaram a atenção do público nos últimos anos pelos relatos de efeitos 

colaterais), surgem quatro grupos voltados à discussão dos efeitos colaterais e descrédito da 
imunização. Muitos dos participantes usam matérias jornalísticas para embasarem seus argumentos 
e podem, portanto, representar o que Goldenberg e McCron (2017) citaram: detalhes das notícias 
ficam retidos no pensamento – especialmente o lado negativo da imunização - enquanto outros, 
como os benefícios das vacinas, são deixados de lado. Mais adiante, este artigo discutirá se os 
meios informativos são, de fato, usados como argumentos pelos membros de grupos contrários à 
vacinação, especificamente o grupo “O lado obscuro das vacinas”.  

A internet consegue conjugar duas características de meios de comunicação mais antigos, de 
acordo com Lordêlo e Porto (2011): interatividade e massividade. Até então, um meio poderia ser 
interativo, como o telefone fixo, ou massivo, como a televisão, mas não as duas coisas ao mesmo 
tempo. Outra característica importante é que as tecnologias digitais disponibilizam um volume 
maior de informações e formam, inclusive, uma cultura científica. Isso torna internet em um suporte 
importante de divulgação científica e, portanto, exige atenção, conforme reforça Lordêlo e Porto: 
“Toda essa atenção é necessária, pois a transmissão da ciência por meio das tecnologias digitais está 
produzindo alterações significativas na difusão das informações, nas relações sociais e tecnológicas 
que precisam ser acompanhadas com cautela” (LORDÊLO; PORTO, 2011, p. 321). 

4. ANÁLISE DE CONTEÚDO

Embora a Análise de Conteúdo (AC) não seja uma abordagem metodológica nova, algumas
características mescladas às redes sociais fazem com que ela tenha uma versão “contemporânea”, de 
acordo com Krippendorf (2012), apud Recuero (2014). Uma delas seria o “foco em grandes 
conjuntos de dados e contextos mais amplos e complexos” (p. 296) do desenvolvimento 
metodológico. Com isso seria possível construir “inferências” a partir dos textos analisados para os 
contextos de uso (Krippendorf, 2012, apud Recuero, 2014). Das demais características listadas pelo 
autor, a fundamentação empírica da AC, privilegiando os textos, entendendo o sentido destes textos 
aos atores sociais, e a transcendência das noções de símbolo, conteúdo e intenções complementam o 
argumento de que a Análise de Conteúdo é também “contemporânea”.  

A metodologia de análise usada neste artigo tem como intuito verificar as fontes 
informativas usadas por membros do grupo contrário à vacinação “O lado obscuro das vacinas” nas 
postagens do Facebook. Para tanto, o primeiro passo foi selecionar dentro do grupo um período de 
análise das postagens dos membros participantes, do dia 24 de junho a 1º de julho de 2017, sendo 
desenvolvida ao longo de 2017 e 2018, como parte da dissertação de mestrado de mesmo tema. Ao 
todo foram contabilizadas 35 postagens realizadas no período citado. Feita a seleção, as postagens 
foram separadas em 10 categorias, conforme tabela 1: 

TABELA 1 – CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS FONTES 
Categorias: 
Matéria jornalística na postagem inicial 
Matéria jornalística nos comentários 
Links de blogs, sites diversos, imagens, vídeos, documentos PDF ou textos 
traduzidos na postagem inicial 
Links de blogs, sites diversos, imagens, vídeos, documentos PDF ou textos 
traduzidos nos comentários 
Postagem inicial com comentários 
Postagem inicial compartilhada 
Postagem inicial com assuntos que não eram vacinas 
Postagem inicial com relatos e histórias pessoais, questionamentos ou 
dúvidas 
Comentários com relatos de efeitos colaterais 

4.1 POSTAGENS, COMENTÁRIOS E COMPARTILHAMENTOS 

 O objetivo deste artigo foi verificar quais as fontes de informação usadas pelos membros de 
grupos contrários à vacinação nas redes sociais para interagirem entre si e discutirem o assunto 
‘vacinas’. Para tanto, foram analisadas as postagens destes participantes em uma semana, levando 
em consideração, principalmente, a presença ou ausência de material jornalístico nas postagens 
iniciais e nos comentários. A presença de comentários e compartilhamentos foi também analisada, 
bem como a natureza dos comentários – se eram relatos de histórias pessoais, postagens de outros 
sites, blogs, imagens e vídeos, ou se não havia nenhum comentário. Foram separadas 35 postagens 
realizadas durante a semana entre os dias 24 de junho e 1º de julho. Neste período, nenhuma 
postagem foi descartada, visto que todas foram buscadas através do aplicativo Netvizz, 
disponibilizado pelo próprio Facebook.  

 Das 35 postagens selecionadas, 10 traziam pelo menos uma matéria jornalística 
compartilhada pelo autor principal da postagem. Entende-se aqui por matéria jornalística 
publicações realizadas em sites ou portais jornalísticos. Das postagens iniciais que continham links 
de sites diversos e blogs, alguns de cunho conspiratório, documentos PDF, vídeos e imagens – 
todos relacionados de alguma forma às vacinas – foram contabilizados 18 posts.  

 Foram separadas também as postagens iniciais que traziam um questionamento aos demais 
participantes (7) e relatos pessoais (2), e as postagens que não tinham relação com as vacinas (8), 
como o compartilhamento de vídeos de carne bovina com sinais de abscesso e a história do menino 
britânico Charlie Gard, cujos pais buscaram na Justiça o direito de continuarem ligados os aparelhos 
que mantinham a criança viva. A somatória de todas as postagens ultrapassa os 35 posts analisados 
porque, em alguns casos, as postagens se encaixavam em duas categorias ou mais, sendo as mais 
recorrentes: relatos pessoais e questionamentos, conforme o Gráfico 1. 

GRÁFICO 1 - NATUREZA DAS POSTAGENS INICIAIS 

No caso dos comentários, optou-se por categorizá-los com a presença de pelo menos uma 
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das variáveis, ou seja, se em uma postagem havia 10 comentários e pelo menos um desses trazia 
material jornalístico, a postagem era categorizada como “comentários com matérias jornalísticas”. 
Da mesma forma, se a mesma postagem continha um comentário de relato pessoal, era categorizada 
assim. Portanto, diversos posts entraram em diferentes categorias, sendo os mais recorrentes 
comentários com matérias jornalísticas; relatos de histórias pessoais; comentários links de outros 
sites, imagens e vídeos; e marcação de outras pessoas. Das 35 postagens analisadas, seis traziam 
comentários que linkavam matérias jornalísticas, enquanto que 10 tinham links de outros sites, 
imagens, vídeos e mesmo de outras páginas do Facebook. Em 12 postagens houve o relato de 
histórias pessoais, sendo que a maioria estava relacionada às vacinas e efeitos colaterais decorrentes 
delas, conforme o gráfico 2. 

GRÁFICO 2 - NATUREZA DOS COMENTÁRIOS NAS POSTAGENS 

 Em sete comentários os participantes preferiram marcar outras pessoas para que vissem o 
conteúdo publicado. Uma única postagem continha comentários que expressavam apenas a opinião, 
sem nenhum compartilhamento de links, imagens ou vídeos, e nove postagens apresentavam 
somente um comentário – seja uma opinião, reação ao post ou marcação de outras pessoas. Foram 
contabilizadas ainda sete postagens sem nenhum comentário. Dos participantes que preferiram a 
ferramenta de compartilhamento para interagirem no grupo, foram somados 15 compartilhamentos, 
das 35 postagens. Os 20 restantes não tiveram qualquer compartilhamento, conforme gráfico 3:  

GRÁFICO 3 - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES COMPARTILHADAS 
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Cerca de 62,2% das postagens realizadas no grupo “O lado obscuro das vacinas” durante o 
período de uma semana analisado neste artigo continham links ou mídias externas de assuntos 
relacionados à vacinação e saúde pública. Dos links, os sites e portais de jornais e revistas 
apareceram em 10 postagens, enquanto 18 receberam links de blogs, sites que discutem teorias 
conspiratórias, outras páginas do Facebook, além de imagens e vídeos sobre o tema. A diferença na 
escolha das mídias para os posts demonstra uma preferência dos participantes do grupo contrário à 
vacinação por fontes alternativas, fora dos veículos tradicionais de comunicação – embora eles 
estejam presentes também. 

Das 10 publicações com links de veículos tradicionais, quando o conteúdo do site indicava 
uma posição pró-vacinação, os comentários e posicionamentos dos participantes eram críticos à 
matéria. Um exemplo foi a postagem realizada no dia 1º de julho, a partir do site do jornal carioca O 
Globo. A matéria relatava a história de uma mãe que culpou os movimentos antivacinais depois que 
a filha, imunodeprimida, teria sido infectada por uma doença passível de imunização. Nos 
comentários, críticas à mãe, à matéria, às vacinas e a quem escolhe vacinar os filhos. “O mais 
absurdo é falarem que os que não tomam vacina são uma ameaça! Outra matéria bem mau feita e 
tendenciosa”, comenta um dos membros do grupo. “Esta comprovado que as VACINAS NÃO 
FUNCIONAM pois não protegem quem esta VACINADO”, ressalta outro membro. As palavras 
em caixa alta foram feitas pelo próprio autor do comentário.  

Se a matéria compartilhada no grupo, mesmo de um veículo tradicional, tinha uma 
abordagem mais crítica às vacinas, os comentários refletiam essa mudança e eram críticas menos 
voltadas à matéria ou ao veículo e mais às vacinas e efeitos colaterais. Um exemplo foi a matéria 
compartilhada no dia 27 de junho, do veículo Gazeta Online, cujo título é: “Diretora de escola 
morre e família acredita em reação a vacina”. Nos comentários, “Muito triste! E não fazemos idéia 
de todos que tem sofrido e morrido, por algo que não existe garantia de proteção”, escreve um 
membro. “Por isso ninguém tomou aqui [na família], tenho ódio dessa vacina que é a própria 
morte”, critica outro participante.  

A mesma preferência por fontes alternativas apareceu na análise dos comentários. Enquanto 
seis postagens continham comentários que linkavam matérias jornalísticas, outros 10 traziam links 

1159



4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Cerca de 62,2% das postagens realizadas no grupo “O lado obscuro das vacinas” durante o 
período de uma semana analisado neste artigo continham links ou mídias externas de assuntos 
relacionados à vacinação e saúde pública. Dos links, os sites e portais de jornais e revistas 
apareceram em 10 postagens, enquanto 18 receberam links de blogs, sites que discutem teorias 
conspiratórias, outras páginas do Facebook, além de imagens e vídeos sobre o tema. A diferença na 
escolha das mídias para os posts demonstra uma preferência dos participantes do grupo contrário à 
vacinação por fontes alternativas, fora dos veículos tradicionais de comunicação – embora eles 
estejam presentes também. 

Das 10 publicações com links de veículos tradicionais, quando o conteúdo do site indicava 
uma posição pró-vacinação, os comentários e posicionamentos dos participantes eram críticos à 
matéria. Um exemplo foi a postagem realizada no dia 1º de julho, a partir do site do jornal carioca O 
Globo. A matéria relatava a história de uma mãe que culpou os movimentos antivacinais depois que 
a filha, imunodeprimida, teria sido infectada por uma doença passível de imunização. Nos 
comentários, críticas à mãe, à matéria, às vacinas e a quem escolhe vacinar os filhos. “O mais 
absurdo é falarem que os que não tomam vacina são uma ameaça! Outra matéria bem mau feita e 
tendenciosa”, comenta um dos membros do grupo. “Esta comprovado que as VACINAS NÃO 
FUNCIONAM pois não protegem quem esta VACINADO”, ressalta outro membro. As palavras 
em caixa alta foram feitas pelo próprio autor do comentário.  

Se a matéria compartilhada no grupo, mesmo de um veículo tradicional, tinha uma 
abordagem mais crítica às vacinas, os comentários refletiam essa mudança e eram críticas menos 
voltadas à matéria ou ao veículo e mais às vacinas e efeitos colaterais. Um exemplo foi a matéria 
compartilhada no dia 27 de junho, do veículo Gazeta Online, cujo título é: “Diretora de escola 
morre e família acredita em reação a vacina”. Nos comentários, “Muito triste! E não fazemos idéia 
de todos que tem sofrido e morrido, por algo que não existe garantia de proteção”, escreve um 
membro. “Por isso ninguém tomou aqui [na família], tenho ódio dessa vacina que é a própria 
morte”, critica outro participante.  

A mesma preferência por fontes alternativas apareceu na análise dos comentários. Enquanto 
seis postagens continham comentários que linkavam matérias jornalísticas, outros 10 traziam links 

de sites, além de imagens, vídeos ou mesmo páginas no Facebook, que ajudavam na argumentação 
dos participantes contrários a imunização. Um comportamento, no entanto, teve destaque nos 
comentários, quando comparados às postagens principais. Em 12 posts os participantes comentaram 
histórias pessoais, sendo que a maioria se relacionava a experiências negativas da imunização e 
efeitos colaterais das vacinas. Isso demonstra que, embora nem todos publiquem posts principais 
exclusivamente para relatarem histórias relacionadas à vacinação, eles se sentem mais livres nos 
comentários para fazerem esse tipo de intervenção.  

Qualquer comentário já indica uma prática conversacional, conforme ressalta Recuero 
(2014), mas um relato de história pessoal não apenas sinaliza a participação daquele membro na 
conversa, mas realmente traz uma contribuição. A autora lembra que, por ter um caráter mais 
participativo e o risco de o comentário parar em outros grupos, é comum que as pessoas repensem 
antes de publicarem um comentário. Por se tratar de um grupo fechado, porém, os participantes do 
grupo antivacinação podem fazer comentários sem esse receio. Mesmo que terceiros possam lê-los, 
apenas quem faz parte do grupo – ou seja, apenas quem passou pelo filtro do administrador antes de 
ser aceito – pode compartilhar, curtir ou mesmo comentar. O compartilhamento das postagens 
iniciais também tem um apelo importante ao valor que o participante do grupo dá àquele post. 
Recuero (2014) lembra que a principal função do botão de compartilhamento é dar visibilidade a 
uma conversação ou mensagem, ampliando, portanto, o alcance da mesma. No período analisado, 
15 postagens foram compartilhadas, enquanto 20 não receberam a mesma atenção. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise das postagens, comentários e compartilhamentos dos participantes do

grupo contrário à vacinação “O lado obscuro das vacinas”, foi possível perceber a preferência por 
postagens que contenham algum tipo de link que direciona a uma página ou site externo ao grupo, 
com conteúdo que sirva para reforçar o descrédito às vacinas. Dos links, a maior parte era de sites, 
páginas, imagens, vídeos e documentos que reforçam a falta de eficácia e os efeitos colaterais da 
imunização, enquanto os demais eram de sites jornalísticos com matérias que, mesmo que 
favoráveis à vacinação, eram criticadas pelos participantes do grupo.  

Essa leitura reforça os achados de Barbieri (2014), quando entrevistou seis casais de pais 
contrários à vacinação e percebeu uma seletividade nas escolhas de quem adotava essa visão crítica 
à imunização. De acordo com a pesquisadora, mesmo pessoas com escolaridade avançada, 
educação superior completa, de um extrato social privilegiado da cidade de São Paulo, optavam por 
acreditar nas informações críticas às vacinas, embora tivessem acesso também ao conteúdo 
científico, divulgado nas revistas científicas. A pesquisadora também percebeu como atitudes 
comuns uma mudança na percepção de severidade de algumas doenças – sarampo, por exemplo, era 
tida como uma infecção “comum” da infância, assim como o rotavírus – bem como a falta de 
consciência da importância da imunização para a coletividade. Os últimos aspectos podem servir 
como critérios para outras análises e pesquisa a serem feitas no mesmo grupo visto para este artigo.   

Ao analisar os comentários das postagens, destaca-se a presença de relatos de histórias 
pessoais – não tão comuns nas postagens iniciais. Isso demonstra que, embora os grupos sejam 
fechados e, portanto, dêem a sensação de privacidade para o compartilhamento dos relatos, os 
participantes se sentem mais confortáveis a contarem suas histórias nos comentários, ao lado de 
outros relatos. Isso reforça a noção de Shirky com relação a ação de grupos, em que uma conversa é 
capaz de gerar mais senso de comunidade, quando comparada a um compartilhamento. Sobre este 
último item de interatividade, pouco mais da metade das postagens (57,1%) não foram 
compartilhadas em outras páginas ou perfis pessoais. Como a diferença foi pequena, é possível 
fazer a leitura de que quase metade dos posts foi categorizada como importantes ou dignos de 
compartilhamento pelos participantes do grupo analisado.  

6. REFERÊNCIAS
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS 
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RESUMO 

O presente artigo trata da análise de memes lançados nas redes sociais após a reeleição de Dilma                                 
Rousseff à presidência do Brasil. Esses gêneros textuais da atualidade se proliferaram após o ano de                               
2014, ajudando a inflar os ânimos dos indivíduos que utilizavam a web para realizar sua militância                               
política. Os memes que faziam referências às gafes de Dilma e à sua postura diante da crise                                 
econômica - que se agravara após 2013 - quase sempre acabavam por usar da carnavalização e do                                 
sarcasmo para atacar a figura da chefe da nação. Foram, portanto, instrumentos que enfraqueceram                           
sua imagem e ajudaram a compor os desdobramentos que se dariam na sequência no cenário                             
político nacional. Assim, analisamos criticamente três desses memes, contextualizando-os e                   
incorporando-os na lógica da disputa entre grupos antagônicos no cabo de guerra cibernético                         
existente no jogo simbólico presente na web de nossos dias. Como referencial teórico, utilizamos                           
Norbert Elias, McLuhan e Castells, que nos ajudaram a entender o espaço virtual das redes sociais                               
como arena de disputa simbólica. Concluímos que a internet conecta indivíduos e sociedade e se                             
difundem de maneira extremamente veloz e repercutem nas decisões políticas.  

Palavras-chave: Memes; Análise midiática; Dilma Rousseff. 

1. INTRODUÇÃO

Conhecer o mundo e si mesmo se imbricam em uma relação simbiótica. Por esse motivo, ter                               
como eixo de aprendizagem algo tão significativo como a política e o que ela implica, a ideologia, é                                   
de suma importância para a consolidação do cidadão e para a percepção do mundo ao seu redor. Tal                                   
desdobramento não pode, sem dúvida, ser descolado do momento delicado no qual vivemos,                         
momento esse em que a Democracia nunca fora dantes um conceito tão abstrato e distante às vozes                                 
populares.  

Sendo assim, para a formação de um sujeito crítico, ativo, autossuficiente e agente de                           
transformação do seu contexto, a política não pode ser um conceito vago. Além dela, a estruturação                               
de um indivíduo que possa se expressar por meio da leitura, da escrita, da oralidade e do próprio                                   
domínio das redes e da cultura que provém dela são fundamentais para a formação do sujeito                               
contemporâneo.  

Por esse motivo, o presente estudo tem por objetivo pensar em três memes relativos à Dilma                               
Rousseff, procurando analisar brevemente seu contexto de produção, seu discurso e suas                       
manifestações simbólicas que se dão por meio de signos e símbolos - por vezes não tão evidentes.                                 
Não queremos, com este estudo, apontar para uma ideologia X ou Y, mas propor uma discussão                               
sobre um movimento de grande relevância na história brasileira e da própria cultura: a relação entre                               
uma figura pública e a ascensão dos memes como forma de representação cultural.  

Com a finalidade de cumprir com tais objetivos, nos deteremos, principalmente, ao diálogo                         

1  Trabalho inscrito para o GT Consumo e Cultura Digital, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL. 
2  Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná. Graduando em Letras pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. 
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com McLuhan sobre a questão da escrita e dos signos, pensando na representação de mundo                             
proveniente do uso de determinados símbolos. Não obstante, refletiremos à luz de outros estudiosos                           
assim que se fizer necessário, com o objetivo de aprofundar parte de nossa análise empírica dos                               
memes que aqui serão analisados. 

Portanto, a organização deste estudo se dará em dois momentos: o primeiro deles tratará do                             
referencial teórico que aqui será pertinente para nossa abordagem; enquanto o segundo deles trará a                             
análise dos memes referentes à ex-presidenta do Brasil. Passemos, assim sendo, à primeira parte de                             
nosso estudo.  

2. REFLEXÕES TEÓRICAS

Marshall Mcluhan foi um importante teórico da comunicação. Suas reflexões dizem respeito                       
à ideia de símbolos, de signos e da escrita (mesmo quando pensa em seu fim). Nesse sentido,                                 
abordaremos brevemente a perspectiva que o autor levanta em um dos seus principais livros: A                             
Galáxia de Gutemberg . Obra escrita em 1962 que apresenta um contexto de formação do mundo                             
globalizado. O intelectual lança várias questões que, como em suas próprias palavras, formam um                           
mosaico de ideias. Em cerca de 300 páginas do livro ele apresenta vários recortes espaço-temporais                             
que corroboram a ideia de vivermos em um mundo hiperconectado, no qual a tecnologia já se                               
comporta quase como uma extensão de nós mesmos, prolongando nossos próprios sentidos e                         
experiências.  

Dito isso, uma das primeiras questões que devemos pontuar, quando estamos falando de                         
McLuhan, é a sua percepção de mundo linear e não-linear. Para ele, há diferenças principais entre o                                 
mundo ocidental e o mundo oriental. O primeiro é altamente linear, já que essa é a própria                                 
constituição do seu alfabeto e tipografia: na maioria das línguas de origem românica temos um                             
sujeito, um verbo e um objeto que dão sequência precisa a uma sentença. Mesmo que a sua ordem                                   
seja passível de mudança, como é o caso da Língua Inglesa, ainda há uma forma a ser seguida que                                     
não deixa de ser linear, o que faz com que a língua ainda seja inteligível ao leitor/falante. Sendo                                   
assim, a linguagem, em sua forma fonética e morfológica, é dominante em quase toda a extensão                               
das artes. Embora outras manifestações artísticas, como a pintura e o cinema, não corroborem a essa                               
ideia, já que se apresentam em outras formas de linguagem.  

Por outro lado, a cultura oriental, na visão de McLuhan, tem seus princípios pautados em                             
outras manifestações que não só a escrita. O seu apego com a oralidade, com o ritmo, com a música                                     
e com a dança a torna muito menos linear. É uma percepção mais sensorial e experimental de                                 
mundo, já que os outros sentidos são mais estimulados dessa maneira.  

Ademais, ele complementa que os romanos, por exemplo, descobriram uma forma de                       
dominação sistêmica de outros povos, por meio da concepção linear de mundo que possuíam – que                               
a escrita, com o alfabeto fônico, ajudou a constituir. Ou seja, o alfabeto se constituiu como um grau                                   
de influência pertinente para os “primeiros” que o utilizaram. A sistematização do conhecimento,                         
por meio do método científico, que seria só proposta mais tarde, estaria ligada a um conhecimento                               
de mundo mais palatável, que pudesse ser controlado por representações em símbolos lineares e                           
lógicos entre si.  

Outro ponto interessante a ser discutido, ainda na perspectiva de McLuhan, é a noção de                             
mosaico. Com base na obra de Von Bekesy, que dá a sua dimensão de mosaico, McLuhan apresenta                                 
essa perspectiva. Em linhas gerais, este conceito se refere a uma conjuntura que pouco tem a ver                                 
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lógicos entre si.  

Outro ponto interessante a ser discutido, ainda na perspectiva de McLuhan, é a noção de                             
mosaico. Com base na obra de Von Bekesy, que dá a sua dimensão de mosaico, McLuhan apresenta                                 
essa perspectiva. Em linhas gerais, este conceito se refere a uma conjuntura que pouco tem a ver                                 

com o seu entorno, sendo ligada por si mesma, procurando mecanismos que possa desvendá-la                           
pelas suas próprias pistas. Esse método se difere de outro, que é o método teórico, no qual as                                   
soluções são estruturadas em cima de problemas já existentes, dos quais só cabe analisar os                             
resultados, percebendo se eles se encaixam nas estruturas existentes, ou se desviam dessas.  

A principal diferença entre esses dois métodos está baseada, principalmente, na concepção                       
de solução de problemas que se faz. Isto é, o método teórico mais tem a ver com que se espera, ou                                         
seja, problemas que já estão previstos pelo próprio sistema, que dará respostas assim que as                             
variáveis forem analisadas e se obtiver um resultado final. No entanto, no método mosaico – ou de                                 
pintura bidimensional – não se sabe ao certo o que se esperar, pois as variáveis não podem ser                                   
controladas, ou seja, tudo é incerto; por esse motivo, seu uso é muito mais preciso, já que as                                   
relações se estabelecem fora de um contexto como um todo. O método mosaico, de certa forma, se                                 
isola do contexto em que está inserido, enquanto o teórico tenta se interconectar com todo o seu                                 
entorno.  

Sendo assim, o fio condutor que perpassa A Galáxia de Gutemberg é o da própria cultura,                               
como a percepção que se tem dela, e como as mudanças ocorrem desde a invenção da imprensa. A                                   
obra nos mostra, também, que a sociedade desse período – de “invenção” da imprensa – mais                               
especificamente a Idade Moderna, já se encontrava estruturalmente preparada para receber uma                       
invenção como aquela. Ou seja, os ambientes sociais constituem determinadas conjunturas para um                         
desenvolvimento específico cultural. O exemplo que ele cita é o caso do papiro, que remonta a um                                 
sistema próprio da Antiguidade, mas que está conectado com a “história” do papel e da escrita.  

Em suma, as mudanças culturais e sociais, que aconteceram e/ou estão acontecendo, muito                         
têm a ver com os desdobramentos da técnica e da tecnologia. A escrita, por exemplo, foi um grande                                   
divisor de águas para se pensar na representação por meio do símbolo e do som. Além disso, a                                   
imprensa, por exemplo, foi fundamental para disseminar conhecimento, bem como para explorar                       
um novo mundo que então se diferia da tradição oral em certa medida. Tradição essa muito ligada à                                   
igreja católica, que deteve grande parte do conhecimento na Idade Média. Ou seja, pela simples                             
mudança de paradigma, a estrutura cultural da sociedade se reorganizou, o que possibilitou, entre                           
outras coisas, a própria Reforma Protestante – que inicia em 1517 – reconfigurando toda a lógica                               
social baseada nos dogmas católicos.  

Portanto, o desenvolvimento técnico e tecnológico foi fundamental para o desdobramento da                       
cultura que conhecemos como é hoje. A própria questão da reprodução técnica foi fundamental para                             
entendermos o fenômeno de memes que se espalha pela internet diariamente. Nesse sentido, pensar                           
em uma sociedade interconectada é fundamental para se entender tal fenômeno. É certo que                           
vivemos em uma comunidade de redes que não são, certamente, bilaterais, mas sim                         
multidimensionais. Por esse motivo, pensar na disseminação dos memes por meio de todas essas                           
relações é fundamental para entender parte do seu funcionamento. Para tanto, pensaremos em                         
Castells e o seu diálogo com McLuhan, por meio da Galáxia  da  Internet. 

É certo que uma trajetória bem precisa se estabelece nos escritos de Manuel Castells, tendo                             
em vista um mote bem preciso sobre as interconexões que são possíveis em uma sociedade que                               
caminha para a globalização plena. Primeiramente, acreditamos ser imprescindível que o livro                       
escrito por ele é do final do século XX e início do século XXI, e que se trata de uma perspectiva,                                         
embora já amadurecida, mas que não dá conta de pensar a sociedade interconectada em que                             
vivemos hoje. Muitas questões foram discutidas desde então. Alguns princípios apontados por                       
Castells sobre esse assunto faziam sentido. Outros, no entanto, apresentavam uma visão                       
demasiadamente pessimista.  

Sendo assim, a principal questão levantada por ele em grande parte do seu livro, ou melhor,                               
como formulação precisa que o acompanha em toda a trajetória construída em seus escritos é a                               
interconexão entre diversas redes, estabelecendo, assim, relações intersubjetivas entre o eu e o                         
mundo. Para ele, seria impalpável pensar que atualmente podia existir um equipamento tão preciso                           
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demasiadamente pessimista.  

Sendo assim, a principal questão levantada por ele em grande parte do seu livro, ou melhor,                               
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que se conectasse à internet, e pudesse transmitir programas em sinais analógicos. Exemplifica essa                           
impossibilidade com a falha de uma grande empresa de computadores que investiu nesse tipo de                             
mecanismo, mas não obteve sucesso.  

Além disso, para o autor, também era extraordinário pensar em uma internet que pudesse                           
suprir todas as projeções para um futuro conectado. Nesse ponto, entretanto, ele se apresenta mais                             
otimista do que nas previsões passadas: acredita que à medida que a internet se torne mais rápida,                                 
mais pessoas se interessariam pelo ambiente virtual, suprindo, assim, a carência de ligações em                           
redes de pessoas e computadores.  

Talvez um dos grandes trunfos que Castells (2003) nos apresenta é a questão do hipertexto.                             
Hipertexto esse que é, deixemos claro, muito próximo com o que foi dito das conexões de rede. Em                                   
sua perspectiva, o hipertexto não existe. Isto é, não é uma abordagem que se estabelece em uma                                 
estrutura que seja maior que a social, como algo prévio. O hipertexto está em nós. Não há, nesse                                   
sentido, uma estrutura fixa que nos conduz a agir de tal forma frente a uma sociedade de redes. Nós                                     
mesmos formamos essas conexões. Tal implicação que o autor faz em torno das redes é muito                               
precisa. A tecnologia parece nos conduzir a uma organização de redes, como se ela não fosse                               
formada por indivíduos para indivíduos. Entretanto, Castells pensa de outra maneira, conseguindo                       
entender que todo o esforço que é feito nesse sentido gira em torno do que é humano.  

Neste ponto, portanto, podemos estendê-lo a um dos assuntos que abordaremos no próximo                         
tópico: a sociedade de redes intermediada pelas relações humanas. Ou seja, não necessariamente o                           
hipertexto tenha a ver completamente com uma noção digital de mundo, mas sim com uma noção                               
de mundo e as relações intersubjetivas que se organizam nesse sentido. Ele ainda complementa que                             
as noções de hipertexto são completamente ligadas com a cultura e com o indivíduo que a fomenta.                                 
Os hipertextos também não deixam, na sua visão, de serem relativos à arte e à literatura. Como já                                   
dito, falaremos mais adiante deste ponto.  

Votando-nos novamente a ideia que Castells nos traz, a linguagem do hipertexto não se                           
reduz apenas a capacidade comunicativa das relações digitais que ela conecta. Ela também é                           
símbolo de resistência, de restauração, de comunicação fora do ambiente digital, bem como repleta                           
de ressignificados. Por outro lado, é também ligada a uma “dominação cultural sistemática”                         
(CASTELLS, 2003, p.165), que significa que nem todos têm acesso à rede mundial de                           
computadores, bem como ela funciona como ferramenta de hegemonia de certas culturas em                         
detrimento de outras. Assim, não é raro dizer que as teorias se completam no momento que não                                 
tecem uma ideia de mundo completamente linear, mas sim dotada de interrelações que se dividem                             
em várias redes virtuais, e até mesmo de poder, sendo que ainda se considera um nódulo central que                                   
é relacionado a essas ramificações. Ou seja, há um poder relacional: se altera conforme a própria                               
cultura cibernética se altera. Além disso, não há sociedade hegemônica que se organiza sem                           
indivíduos, conforme a teoria de Norbert Elias, sociólogo alemão, demonstrará para corroborar ao                         
já trazido por Castells.  

Não há sociedade sem indivíduos, assim como não há indivíduos sem sociedade. A ideia                           
parece muito simples, mas há uma grande complexidade na teoria sociológica eliasiana, que busca                           
enlaçar o indivíduo e a sociedade de tal maneira que um não possa se desvencilhar do outro. Para                                   
Norbert Elias (1897-1990), há uma tradição sociológica muito forte que procurava ora dar muita                           
ênfase no indivíduo, ora na sociedade, engessando cada um dos dois polos e os reificando. Segundo                               
Elias, Émile Durkheim (1858-1917), por exemplo, percebia a sociedade como algo quase externo                         
ao ser humano, enquanto Max Weber dava tanta ênfase às ações individuais dos agentes sociais que                               
acreditava que o sociólogo só poderia entender a realidade por meio de uma abstração: o tipo ideal                                 
(ELIAS, 2006, p. 27).  

A solução de Elias para esse impasse é o conceito de figuração social. Para ele, indivíduo e                                 
sociedade não são polos opostos, antinômicos, mas são elementos que coexistem num continuum                         
funcional e se sustentam num equilíbrio instável entre eles (ELIAS, 1990; 1993; 1997; 2000; 2006).                             
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que se conectasse à internet, e pudesse transmitir programas em sinais analógicos. Exemplifica essa                           
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dito, falaremos mais adiante deste ponto.  
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é relacionado a essas ramificações. Ou seja, há um poder relacional: se altera conforme a própria                               
cultura cibernética se altera. Além disso, não há sociedade hegemônica que se organiza sem                           
indivíduos, conforme a teoria de Norbert Elias, sociólogo alemão, demonstrará para corroborar ao                         
já trazido por Castells.  

Não há sociedade sem indivíduos, assim como não há indivíduos sem sociedade. A ideia                           
parece muito simples, mas há uma grande complexidade na teoria sociológica eliasiana, que busca                           
enlaçar o indivíduo e a sociedade de tal maneira que um não possa se desvencilhar do outro. Para                                   
Norbert Elias (1897-1990), há uma tradição sociológica muito forte que procurava ora dar muita                           
ênfase no indivíduo, ora na sociedade, engessando cada um dos dois polos e os reificando. Segundo                               
Elias, Émile Durkheim (1858-1917), por exemplo, percebia a sociedade como algo quase externo                         
ao ser humano, enquanto Max Weber dava tanta ênfase às ações individuais dos agentes sociais que                               
acreditava que o sociólogo só poderia entender a realidade por meio de uma abstração: o tipo ideal                                 
(ELIAS, 2006, p. 27).  

A solução de Elias para esse impasse é o conceito de figuração social. Para ele, indivíduo e                                 
sociedade não são polos opostos, antinômicos, mas são elementos que coexistem num continuum                         
funcional e se sustentam num equilíbrio instável entre eles (ELIAS, 1990; 1993; 1997; 2000; 2006).                             

O que une indivíduo e sociedade é o habitus social do indivíduo (ELIAS, 1990; 1993), conceito que                                 
tenta unir o biológico, o psicológico e o social do indivíduo e relacioná-lo com a sua determinada                                 
figuração. Em outras palavras, dentro do indivíduo há algo de sociedade, enquanto na sociedade há                             
a presença dos indivíduos que a transformam e a modificam num continuum funcional, num                           
equilíbrio instável que ora tende para uma maior individuação, ora para um maior senso de                             
coletividade, dependendo da figuração social existente, entre outros fatores.  

Para citarmos mais um exemplo, na Idade Média, havia um maior senso de coletividade no                             
Ocidente, enquanto após a Era Industrial passamos a viver um momento de maior individuação,                           
quando o pêndulo do equilíbrio instável passou a pesar mais para o indivíduo. Porém, segundo                             
Elias, não existe indivíduo isolado, pois ninguém consegue sobreviver fora da sociedade. Todo o ser                             
humano é interdependente de outro ser humano, mesmo que esse outro ser humano seja o seu                               
inimigo. As guerras foram imprescindíveis para o processo civilizador ocidental (ELIAS, 1990).                       
Portanto, se não há indivíduo isolado, não há como pensarmos em indivíduos livres de suas                             
figurações. Todos estão presos em teias sociais. Até mesmo Luís XIV, conhecido como o “Rei Sol”,                               
era um prisioneiro dos costumes e da etiqueta na França de fins do século XVII (ELIAS, 2001).                                 
Todo indivíduo, portanto, age de acordo com suas vontades pessoais, é claro, mas também tem em                               
sua mente sua posição social dentro de determinada figuração específica na qual disputa espaço                           
com outros indivíduos. Tais processos podem ser conscientes e inconscientes, mas pertencem ao                         
habitus social daquele membro de tal figuração específica. Assim, o próprio fenômeno da internet                           
como um todo gerou a possibilidade da criação e divulgação de memes, questões que veremos                             
posteriormente.  

Dito isso, passaremos, na próxima seção, a análise dos memes, bem como a sua relação com                               
os escritos que aqui tratamos brevemente acima.  

3. MEMES: MUDANÇA CULTURAL, CIBERNÉTICA E RELACIONAL - O CASO DE                 
DILMA ROUSSEFF

Os memes são um fenômeno claro da internet que vem se consolidando nos últimos tempos.                             
Seu apontamento surge conforme os temas sociais e modismos se alteram. A criação dessas formas                             
de expressão se dão ao passo que os fatores históricos, sociais e culturais também mudam. A                               
ferramenta segue tendências específicas até que estejam saturados e sejam superados por outros.  

Portanto, indivíduos e memes têm uma profunda ligação simbólica, discursiva e cultural.                       
Sem sociedade não existiriam memes; sem o advento da cultura e o acesso facilitado à internet, os                                 
memes também não existiriam. A simbiose clara entre esses contínuos é fundamental para o                           
entendimento do fenômeno dos memes ligados à ex-presidenta Dilma.  

Vários fatores estão ligados à sua figura, sendo eles fatores relacionais - ao se pensar no                               
partido do qual ela provém - ou questões ligadas predominantemente a uma sociedade patriarcal, na                             
qual a novidade da eleição de uma presidente mulher gerou um certo impacto social e uma                               
dificuldade de aceitação de uma situação não antes vista em nosso país. Sendo assim, selecionamos                             
três memes para traçarmos uma análise empírica e teórica, a fim de tecer reflexões sobre um                               
momento tão peculiar que atravessou o brasileiro nos últimos anos.  
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FIGURA 02 - MEME RELACIONADO À DILMA ROUSSEFF. FONTE: GERADOR MEMES. 

1168 



O que une indivíduo e sociedade é o habitus social do indivíduo (ELIAS, 1990; 1993), conceito que                                 
tenta unir o biológico, o psicológico e o social do indivíduo e relacioná-lo com a sua determinada                                 
figuração. Em outras palavras, dentro do indivíduo há algo de sociedade, enquanto na sociedade há                             
a presença dos indivíduos que a transformam e a modificam num continuum funcional, num                           
equilíbrio instável que ora tende para uma maior individuação, ora para um maior senso de                             
coletividade, dependendo da figuração social existente, entre outros fatores.  

Para citarmos mais um exemplo, na Idade Média, havia um maior senso de coletividade no                             
Ocidente, enquanto após a Era Industrial passamos a viver um momento de maior individuação,                           
quando o pêndulo do equilíbrio instável passou a pesar mais para o indivíduo. Porém, segundo                             
Elias, não existe indivíduo isolado, pois ninguém consegue sobreviver fora da sociedade. Todo o ser                             
humano é interdependente de outro ser humano, mesmo que esse outro ser humano seja o seu                               
inimigo. As guerras foram imprescindíveis para o processo civilizador ocidental (ELIAS, 1990).                       
Portanto, se não há indivíduo isolado, não há como pensarmos em indivíduos livres de suas                             
figurações. Todos estão presos em teias sociais. Até mesmo Luís XIV, conhecido como o “Rei Sol”,                               
era um prisioneiro dos costumes e da etiqueta na França de fins do século XVII (ELIAS, 2001).                                 
Todo indivíduo, portanto, age de acordo com suas vontades pessoais, é claro, mas também tem em                               
sua mente sua posição social dentro de determinada figuração específica na qual disputa espaço                           
com outros indivíduos. Tais processos podem ser conscientes e inconscientes, mas pertencem ao                         
habitus social daquele membro de tal figuração específica. Assim, o próprio fenômeno da internet                           
como um todo gerou a possibilidade da criação e divulgação de memes, questões que veremos                             
posteriormente.  

Dito isso, passaremos, na próxima seção, a análise dos memes, bem como a sua relação com                               
os escritos que aqui tratamos brevemente acima.  

3. MEMES: MUDANÇA CULTURAL, CIBERNÉTICA E RELACIONAL - O CASO DE                 
DILMA ROUSSEFF

Os memes são um fenômeno claro da internet que vem se consolidando nos últimos tempos.                             
Seu apontamento surge conforme os temas sociais e modismos se alteram. A criação dessas formas                             
de expressão se dão ao passo que os fatores históricos, sociais e culturais também mudam. A                               
ferramenta segue tendências específicas até que estejam saturados e sejam superados por outros.  

Portanto, indivíduos e memes têm uma profunda ligação simbólica, discursiva e cultural.                       
Sem sociedade não existiriam memes; sem o advento da cultura e o acesso facilitado à internet, os                                 
memes também não existiriam. A simbiose clara entre esses contínuos é fundamental para o                           
entendimento do fenômeno dos memes ligados à ex-presidenta Dilma.  

Vários fatores estão ligados à sua figura, sendo eles fatores relacionais - ao se pensar no                               
partido do qual ela provém - ou questões ligadas predominantemente a uma sociedade patriarcal, na                             
qual a novidade da eleição de uma presidente mulher gerou um certo impacto social e uma                               
dificuldade de aceitação de uma situação não antes vista em nosso país. Sendo assim, selecionamos                             
três memes para traçarmos uma análise empírica e teórica, a fim de tecer reflexões sobre um                               
momento tão peculiar que atravessou o brasileiro nos últimos anos.  

FIGURA 01 - MEME RELACIONADO À DILMA ROUSSEFF. FONTE: JORNAL DO                     
COMMERCIO.  

FIGURA 02 - MEME RELACIONADO À DILMA ROUSSEFF. FONTE: GERADOR MEMES. 

FIGURA 03: MEME RELACIONADO À DILMA ROUSSEFF. FONTE: YOUTUBE. 

A conexão por redes de computadores proporcionou uma maior geração de informações em                         
tempo real. Muito dos discursos, antes proferidos e apagados da memória dos brasileiros, deixam de                             
estar em um status subalterno e passam a adentrar redes sociais e canais de vídeo online. Dessa                                 
forma, aos nos depararmos com um meme, entendemos que esse tipo de gênero textual - se é que já                                     
podemos chamar assim, tendo em vista que ainda é uma novidade e pode não perdurar - é efêmero e                                     
depende do conhecimento de mundo do seu interlocutor, assim como do seu autor, que deve fazer                               
referência para que dado humor ou sarcasmo seja condizente com o texto e a imagem.  

Dito isso, podemos nos voltar à figura 01. Em termos gerais, ela traz Dilma ao meio, com                                 
um óculos e escuros e a frase que diz respeito a um dos discursos dela proferido em 28 de julho de                                         
2015. Tal discurso trazia uma explicação acerca da crise econômica no Brasil e as medidas que a                                 
sua gestão vinha fazendo para tentar organizar as contas e fazer com que o país alcançasse                               
estabilidade financeira. Nesse sentido, o contexto de fala da então presidenta, em ambiente formal,                           
foi um fenômeno na internet e repercutiu em alta velocidade, com vários memes que se espalharam                               
pela rede por compartilhamentos e postagens em grupos específicos. Assim, podemos fazer uma                         
analogia palpável com a galáxia proposta por McLuhan. Se há uma interrelação entre as redes da                               
internet, as estrelas de uma galáxia se comportam da mesma forma: há leis da física que explicam                                 
essa união, que se dá de maneira tão particular que se expande e encobre grande parte do universo.                                   
Não há possibilidade de contar essas estrelas, sempre há uma estimativa. Assim como o meme - que                                 
pode se tornar viral: disseminado de maneira rápida por toda rede.  

Dessa forma, uma falha de coesão e coerência no discurso de Dilma fez com que o meme                                 
fosse gerado. Além de uma das versões, que foi apresentada aqui, diversas outras partiram da                             
mesma ideia e foram criadas a fim de ridicularizar sua gestão. Os próprios óculos que estão no                                 
centro da imagem - se analisados em proporção áurea - dão destaque ao seu rosto confuso, ou seja, é                                     
uma forma de carnavalização da autoridade, a fim de subverter a ordem hierárquica dos cargos de                               
poder. 

Essa ideia de carnavalização corrobora a imagem contida na cena: a confusão o discurso e                             
posterior ridicularização. Além disso, é relacionada com a própria tradição brasileira de se                         
frequentar bares. Ou seja, faz uma analogia entre uma prática comum do brasileiro e o discurso de                                 
Dilma. Novamente, por meio do hábito de tomar bebidas alcoólicas, a carnavalização da sua                           
imagem se dá novamente.  
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FIGURA 03: MEME RELACIONADO À DILMA ROUSSEFF. FONTE: YOUTUBE. 
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fosse gerado. Além de uma das versões, que foi apresentada aqui, diversas outras partiram da                             
mesma ideia e foram criadas a fim de ridicularizar sua gestão. Os próprios óculos que estão no                                 
centro da imagem - se analisados em proporção áurea - dão destaque ao seu rosto confuso, ou seja, é                                     
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poder. 

Essa ideia de carnavalização corrobora a imagem contida na cena: a confusão o discurso e                             
posterior ridicularização. Além disso, é relacionada com a própria tradição brasileira de se                         
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imagem se dá novamente.  

A figura número 02 apresenta a mesma linha de ridicularização do discurso da ex                           
presidenta. Em uma conferência a Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015,                           
Dilma anuncia que medidas estão sendo tomadas para que a energia elétrica não seja um problema                               
em algumas regiões do Brasil. Na mesma linha de um discurso que comete falhas na coerência e                                 
coesão, profere a possibilidade de estocar vento para que a energia não fosse afetada. Dessa forma,                               
a internet se apropria da frase para criação de memes, conforme o mostrado por nós. A roupa típica,                                   
vermelha, da nossa ex-representante é o destaque da imagem. A cor se sobressai a todos os outros                                 
elementos e demonstra uma das marcas registradas dela e do partido ao qual pertence. Sua                             
expressão facial a coloca em uma posição confusa, assim como a gesticulação das mãos. O                             
momento exato da fotografia foi aproveitado pelo criador do meme para que fortalecesse a frase que                               
daria ênfase. Ou seja, novamente, além de uma relação intermidiática - pela apropriação da                           
fotografia, texto e conhecimento de mundo da personagem central - bem como a intertextualidade -                             
pela junção de elementos visuais e não visuais - temos a carnavalização da ex presidenta vindo à                                 
tona.  

A última e não menos importante figura, transmite o meme relacionado ao discurso                         
proferido pela presidenta em 23 de junho de 2015. Seguindo a mesma linha temática dos anteriores,                               
apresenta uma particularidade: seu suporte é um plataforma de vídeos. Sendo assim, além da                           
própria carnavalização da então presidenta pelas imagens que foram recortadas do vídeo, como é o                             
caso da figura 03, temos a repetição da mesma frase por diversas vezes durante o vídeo. Ou seja,                                   
essa repetição causa um efeito cômico que se alia ao cenário, à roupa e à imagem da personagem                                   
em questão.  

Nesse sentido, entendemos que esse meme não pode ser distanciado de um fenômeno                         
cultural e social. Sua repercussão diz respeito a um período específico de tempo, no qual diversos                               
fatos políticos estavam acontecendo: operações policiais, crise econômica, surgimento de                   
movimentos fortemente organizados contra a gestão Dilma e Temer. Enfim, fatores que                       
corroboraram ao fenômeno de memes da presidenta que se deu na época.  

4. CONCLUSÃO

Esta pesquisa é fruto de uma percepção acerca dos memes como representação cultural da                           
arte e da técnica que surge com os desdobramentos da era cibernética. Dessa forma, entendê-lo                             
como um fenômeno cultural, próprio da segunda década do século XXI, faz com que pensemos                             
sobre o acesso à internet facilitado, no qual as notícias e representações midiáticas circulam na                             
velocidade das estrelas. Não podemos, portanto, desarticular os indivíduos dos memes. Eles são                         
produzidos por pessoas específicas, para contextos específicos e público específico. Ou seja, deve                         
se utilizar de diversas ferramentas para provocar a sensação de reconhecimento com o que está                             
sendo retratado, bem como o humor, a ironia ou o sarcasmo para reforçar a crítica feita a                                 
determinado grupo ou organização social.  

Sendo assim, nos voltamos às perspectivas apresentadas por McLuhan, Castells e Elias:                       
temos uma sociedade completamente ligada por redes, na qual o fluxo de informações é constante, e                               
os memes - sua criação e reprodução - não são representações alheias a essa lógica. O indivíduo, a                                   
rede, o público, e as ferramentas de crítica podem formar um ciclo: um depende do outro para que a                                     
fluência se dê em perfeita harmonia e nenhum desses elementos seja desconsiderado durante o                           
processo. Por fim, a crítica que se faz à ex presidenta é fundamental para entendermos uma época                                 
de grandes conturbações políticas, incerteza financeiras, e rumos culturais tomados por grupos                       
específicos de todas as camadas sociais. Cabe destacar, por fim, que este estudo se trata de uma                                 
conclusão preliminar, a qual deve ser organizada e centrada de uma melhor forma, trazendo à tona                               
outros aspectos pontuais sobre a ligação entre cultura e mídia. 
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sobre o acesso à internet facilitado, no qual as notícias e representações midiáticas circulam na                             
velocidade das estrelas. Não podemos, portanto, desarticular os indivíduos dos memes. Eles são                         
produzidos por pessoas específicas, para contextos específicos e público específico. Ou seja, deve                         
se utilizar de diversas ferramentas para provocar a sensação de reconhecimento com o que está                             
sendo retratado, bem como o humor, a ironia ou o sarcasmo para reforçar a crítica feita a                                 
determinado grupo ou organização social.  

Sendo assim, nos voltamos às perspectivas apresentadas por McLuhan, Castells e Elias:                       
temos uma sociedade completamente ligada por redes, na qual o fluxo de informações é constante, e                               
os memes - sua criação e reprodução - não são representações alheias a essa lógica. O indivíduo, a                                   
rede, o público, e as ferramentas de crítica podem formar um ciclo: um depende do outro para que a                                     
fluência se dê em perfeita harmonia e nenhum desses elementos seja desconsiderado durante o                           
processo. Por fim, a crítica que se faz à ex presidenta é fundamental para entendermos uma época                                 
de grandes conturbações políticas, incerteza financeiras, e rumos culturais tomados por grupos                       
específicos de todas as camadas sociais. Cabe destacar, por fim, que este estudo se trata de uma                                 
conclusão preliminar, a qual deve ser organizada e centrada de uma melhor forma, trazendo à tona                               
outros aspectos pontuais sobre a ligação entre cultura e mídia. 

5. REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade.               
Trad: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

ELIAS, Nobert. O processo civilizador: formação do estado e civilização . Tradução de Ruy             
Jurgman. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 

_____________. A sociedade de corte. São Paulo: Jorge Zahar Editores, 2001. 

_____________.  A sociedade dos  indivíduos. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1994. 

_____________. Introdução. Ensaio Teórico sobre as relações estabelecidos-outsiders. In         
_____________. Os estabelecidos e os outsiders. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar              
Editor, 2000, pp. 19-50. 

MCLUHAN, Marshall. A galáxia de Gutenberg : a formação do homem tipográfico. São Paulo:             
Editora da Universidade de São Paulo, 1972. 

1171



5. REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade.               
Trad: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

ELIAS, Nobert. O processo civilizador: formação do estado e civilização . Tradução de Ruy             
Jurgman. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 

_____________. A sociedade de corte. São Paulo: Jorge Zahar Editores, 2001. 

_____________.  A sociedade dos  indivíduos. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1994. 

_____________. Introdução. Ensaio Teórico sobre as relações estabelecidos-outsiders. In         
_____________. Os estabelecidos e os outsiders. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar              
Editor, 2000, pp. 19-50. 

MCLUHAN, Marshall. A galáxia de Gutenberg : a formação do homem tipográfico. São Paulo:             
Editora da Universidade de São Paulo, 1972. 

BOICOTE À JBS: O CONSUMIDOR CONSCIENTE NO CENÁRIO CULTURA DA  

PARTICIPATIVA1

Márcia Regina Conceição de Almeida2

Sandra Rubia da Silva3

RESUMO 

O estudo reflete sobre o atual cenário das relações de consumo no qual o consumidor passa a ser visto 
como um sujeito ativo frente às suas escolhas. A partir de referencial teórico da antropologia do 
consumo (BARBOSA, CAMPBELL, 2006; DOUGLAS, ISHERWOOD, 2004; SLATER, 2002) 
procuramos articular os campos da comunicação, da cultura e do consumo, visualizando o  ato de 
consumir como eminentemente cultural e portanto imbricado no cotidiano dos agentes sociais, que 
ao comprar demonstram seus valores, relações estabelecidas ou pretendidas e o exercício da 
cidadania. Este artigo tem como objetivo entender o comportamento de consumidores conscientes 
imersos na cultura participativa, entendida como a interferência das comunidades em rede na 
circulação e produção dos produtos midiáticos (JENKINS, FORD E GREEN, 2014). O estudo centra-
se no caso do boicote à JBS, detentora das marcas com Friboi e Seara, potencializado pelas redes 
sociais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e estudo de caso, utilizando-se de 
informações divulgadas nos sites EL PAÍS, EXTRA e G1. Por fim, o estudo de caso apresentado 
acena para o fortalecimento do consumidor, tendo este o consumo como uma forma de ação política. 
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1. INTRODUÇÃO

O consumo, no senso comum, pode ser definido como o ato de levar algo ao esgotamento ou 

à posse. Para além deste pensamento, norteia-se também a reflexão quanto a antropologia do 

consumo, onde as pessoas não decidem ao acaso, mas dispõem de parâmetros culturais que antecedem 

a escolha de compra (BARBOSA, CAMPBELL, 2006). Ao consumir delineia-se as identidades 

individuais em multiplicidade de significados que podem abarcar motivações similares entre grupos 

de consumidores. Os consumidores conscientes levam em consideração, além do seu gosto pessoal, 

o bem-estar coletivo, refletindo sobre suas escolhas de forma ética, respeitando o ser humano e

valorizando a vida (FARJADO, 2010), tendo nas redes sociais força para impulsionar as inquietações 

a outros grupos.  

A “sociedade em rede” de Castells (2000) outorga o envolvimento das pessoas em “teias” de 
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consumo (BARBOSA, CAMPBELL, 2006; DOUGLAS, ISHERWOOD, 2004; SLATER, 2002) 
procuramos articular os campos da comunicação, da cultura e do consumo, visualizando o  ato de 
consumir como eminentemente cultural e portanto imbricado no cotidiano dos agentes sociais, que 
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relacionamentos, em novos fluxos e sistemas de comunicação com linguagem universal digital. A 

inversão dos fluxos de mídia, na lógica da cultura participativa, promulga novos comportamentos, 

onde os indivíduos antes tidos como receptores, passam a participar da produção de conteúdo, 

remixando, distribuindo e se apropriando cada vez mais do significado do que consome. O consumo 

denota como função a sua capacidade de dar sentido, Douglas, Isherwood (2004), relacionam a 

Antropologia e Economia questionando as motivações da escolha dos bens pelas pessoas, sendo uma 

das conclusões a conquista de poder. Dessa forma, aos consumidores contemporâneos, atribui-se o 

consumo como uma forma de expressar valores, identidades, subjetividades.  

É importante destacar que a cultura participativa, Jenkins, Ford e Green (2014) se trata não 

somente de uma nova forma de consumo de mídia, mas também uma oportunidade para a 

potencialização das lutas, movimentos, como do consumo consciente. O presente artigo propõe 

discutir sobre o comportamento de consumidores conscientes inseridos na cultura participativa, a

partir do caso de boicote à JBS, detentora das marcas Friboi e Seara, impulsionado pelas redes sociais. 

2. CONSUMO: CONCEITOS E REFLEXÕES

Atualmente, o conceito de consumo amplia o seu entendimento devido à complexidade das 

relações de trocas efetuadas pelas pessoas. O conceito popularizado é do consumo entendido como 

algo que leva à exaustão, mas apresenta, contemporaneamente, outras compreensões frente à 

subjetividade dos indivíduos. Se por um lado supre as necessidades vitais, por outro atua como 

mediador das nossas relações sociais. Além de conferir status e delinear fronteiras e identidades, 

auxilia na compreensão de subjetividades. As nossas necessidades e desejos são expressos a partir 

das oportunidades de consumo que temos, o universo material confere a ampliação do nosso 

autoconhecimento, sendo as nossas experiências organizadas, classificadas e memorizadas 

(BARBOSA, CAMPBELL, 2006).  

Ao anunciar que “consumimos signos e não coisas”, Baudrillard (1996) propõe uma infinita 

associação de ideias e símbolos ao que consumimos. Dentre as motivações para os signos que 

consumimos está o pertencimento ou aceitação nos grupos de relacionamento.  

Podemos certamente, num primeiro tempo, considerar os objetos em si próprios e a sua soma 
como índice de pertença social, mas é muito mais importante considerá-los, na sua escolha, 
organização e prática, como o suporte de uma estrutura global do ambiente circundante, que 
é simultaneamente uma estrutura ativa de comportamento (BAUDRILLARD, 1996, p.17). 

Os objetos podem materializar um desejo ou necessidade latente em lócus específico, mas 
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algo que leva à exaustão, mas apresenta, contemporaneamente, outras compreensões frente à 

subjetividade dos indivíduos. Se por um lado supre as necessidades vitais, por outro atua como 

mediador das nossas relações sociais. Além de conferir status e delinear fronteiras e identidades, 

auxilia na compreensão de subjetividades. As nossas necessidades e desejos são expressos a partir 

das oportunidades de consumo que temos, o universo material confere a ampliação do nosso 

autoconhecimento, sendo as nossas experiências organizadas, classificadas e memorizadas 

(BARBOSA, CAMPBELL, 2006).  

Ao anunciar que “consumimos signos e não coisas”, Baudrillard (1996) propõe uma infinita 

associação de ideias e símbolos ao que consumimos. Dentre as motivações para os signos que 

consumimos está o pertencimento ou aceitação nos grupos de relacionamento.  

Podemos certamente, num primeiro tempo, considerar os objetos em si próprios e a sua soma 
como índice de pertença social, mas é muito mais importante considerá-los, na sua escolha, 
organização e prática, como o suporte de uma estrutura global do ambiente circundante, que 
é simultaneamente uma estrutura ativa de comportamento (BAUDRILLARD, 1996, p.17). 

Os objetos podem materializar um desejo ou necessidade latente em lócus específico, mas 

também podem representar o consumo cultural atribuído aos indivíduos de uma forma dinâmica e por 

vezes, efêmera, no que se refere a semântica dos elementos em diferentes contextualizações. 

A articulação entre a Antropologia e a Economia, converge em uma ampla reflexão sobre a 

antropologia para o consumo, o livro "O Mundo dos Bens - para uma Antropologia do Consumo" 

(2004), propõe uma teoria do consumo permeada de significados capazes de elucidar a vida social e 

de entender uma cultura. A Economia a partir de uma crítica à teoria da demanda, procura responder 

à questão do porquê as pessoas querem os bens? Um dos propósitos enunciados é evocar um 

consumidor mais ativo no que tange as suas escolhas e decisões, tendo como conceito de consumo 

“um uso de posses materiais que está além do comércio e é livre dentro da lei” (DOUGLAS, 

ISHERWOOD, 2004, p.102). Acenando um perfil de consumidor que em que a sua escolha dos bens 

encontra-se além da demanda de mercado, mas imbricada no delinear de subjetividades e identidades 

por meio do consumo. Também configura a ampla possibilidade de acesso aos bens de consumo, na 

contemporaneidade e as reflexões na escolha dos bens e as implicações desse consumo.  

3. A CULTURA PARTICIPATIVA E OS NOVOS COMPORTAMENTOS DE CONSUMO

O livro “Cultura da Conexão”, denota uma sociedade conectada, organizada em redes, lança-

se sob a ótica da mídia propagável, promotora de novas relações entre audiência e mercado da mídia. 

Neste cenário a cultura participativa e o engajamento ganham força, não enquanto modismos, mas 

como novas perspectivas de consumo de mídia. A exemplo, a circulação de mídia no contexto digital, 

passa a ter uma nova perspectiva, um novo modelo, a “propagação”. Ou seja, inevitavelmente, o 

questionamento central passa a ser como o conteúdo será propagado e não como será a circulação do 

meio. “Essa circulação cria diferentes valores e significados em múltiplas economias que constituem 

o panorama da mídia que vem se configurando” (JENKINS, FORD, GREEN, 2014, p.23).

Emerge um novo modelo de circulação denotando mais participação e autonomia dos 

indivíduos atores destas redes. As forças que atuam de cima para baixo e de baixo para cima mostram 

indivíduos partícipes na produção e compartilhamento de conteúdo, além disso, como membros de 

comunidades, capazes de propagar conteúdo de forma ampla, criando valor e promovendo diferentes 

tipos de apelos para o mercado e instituições. “O conceito de propagabilidade também confere a esses 

grupos novas maneiras de mobilizar e reagir diante de decisões tomadas por empresas e governos, 

por meios que desafiem as decisões que afetem de maneira adversa e com possibilidade de explorar 

lacunas no sistema, permitindo-lhes atender às suas próprias necessidades” (JENKINS, FORD, 

GREEN, 2014, p.48). 

A cultura participativa está gerando novas regras, principalmente no que tange as indústrias 
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Neste cenário a cultura participativa e o engajamento ganham força, não enquanto modismos, mas 

como novas perspectivas de consumo de mídia. A exemplo, a circulação de mídia no contexto digital, 

passa a ter uma nova perspectiva, um novo modelo, a “propagação”. Ou seja, inevitavelmente, o 

questionamento central passa a ser como o conteúdo será propagado e não como será a circulação do 

meio. “Essa circulação cria diferentes valores e significados em múltiplas economias que constituem 

o panorama da mídia que vem se configurando” (JENKINS, FORD, GREEN, 2014, p.23).

Emerge um novo modelo de circulação denotando mais participação e autonomia dos 

indivíduos atores destas redes. As forças que atuam de cima para baixo e de baixo para cima mostram 

indivíduos partícipes na produção e compartilhamento de conteúdo, além disso, como membros de 

comunidades, capazes de propagar conteúdo de forma ampla, criando valor e promovendo diferentes 

tipos de apelos para o mercado e instituições. “O conceito de propagabilidade também confere a esses 

grupos novas maneiras de mobilizar e reagir diante de decisões tomadas por empresas e governos, 

por meios que desafiem as decisões que afetem de maneira adversa e com possibilidade de explorar 

lacunas no sistema, permitindo-lhes atender às suas próprias necessidades” (JENKINS, FORD, 

GREEN, 2014, p.48). 

A cultura participativa está gerando novas regras, principalmente no que tange as indústrias 

de mídia e os relacionamentos entre produtores e seus públicos estão em fluxo. O consumo de mídia 

deixou de ser unilateral e definido somente por grupos hegemônicos. Não são raros os casos de 

indivíduos desconhecidos que a partir de produções independentes, viralizam conteúdos e tornam-se 

famosos, alguns passam a compor esferas midiáticas que antes não teriam qualquer chance de 

inserção. A potencialização dos conteúdos que circulam entre comunidades, indica as identidades dos 

consumidores, acenando para os novos comportamentos de consumo de mídia inseridos na lógica da 

cultura participativa. 

A circulação de conteúdo de mídia dentro da cultura participativa pode servir a uma variedade 
de interesses, alguns deles culturais (como promover um dos sexos ou um artista), outros 
pessoais (como fortalecer os laços sociais entre amigos), ou políticos (como criticar a 
construção do gênero e da sexualidade dentro da mídia de massa) e econômicos (como os 
que servem às necessidades imediatas de indivíduos comuns, assim como aqueles que 
atendem às necessidades das indústrias de mídia) (JENKINS, JOSHUA, GREEN, 2015, 
p.46).

O consumo de bens torna-se elemento de um sistema de comunicação. Ao consumir um bem 

ou serviços, o consumidor estará promovendo visibilidade aos sistemas de comunicação que o 

circundam, estabilizando a organização cultural de contextos. “A função essencial do consumo é a 

sua capacidade de dar sentido” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004, p.108). Dando vazão aos 

interesses por meio da circulação de conteúdo, dentro da lógica participativa, surgem novos 

comportamentos dos consumidores. As redes de consumidores conscientes evocam os interesses 

pessoais e políticos ao propagarem conteúdos que auxiliam nas decisões de compra.  

4. CONSUMO COMO FORMA DE PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE

A definição do termo consumo está imbricado das formas que as pessoas se apropriam do 

universo à sua volta (BARBOSA, CAMPBELL, 2006). O consumo dos objetos desejados ou por 

necessidade constituem grupos que realizam troca de informações e que transformam as relações 

entre os indivíduos. A transformação dessas relações pode desencadear novas formas de consumo ou 

reflexões acerca da sociedade e seus comportamentos diante ao entorno midiático. O consumo 

entendido além de somente os “sujeitos que usam objetos”, fomenta a lógica de que todo consumo é 

cultural (SLATER, 2002 p. 104). 

Enquanto consumidores entranhados na atividade de consumir, Silverstone (2005) cotidiana 

e contemporânea, denota aos agentes dessa prática, as funções de contribuir, reproduzir e influenciar 

as experiências e suas matizes. Tendo a mídia importante inter-relação na atividade de consumir, o 

consumo assume seu papel de mediador, já que os sentidos e valores são atribuídos aos objetos e 
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interesses por meio da circulação de conteúdo, dentro da lógica participativa, surgem novos 

comportamentos dos consumidores. As redes de consumidores conscientes evocam os interesses 

pessoais e políticos ao propagarem conteúdos que auxiliam nas decisões de compra.  

4. CONSUMO COMO FORMA DE PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE

A definição do termo consumo está imbricado das formas que as pessoas se apropriam do 

universo à sua volta (BARBOSA, CAMPBELL, 2006). O consumo dos objetos desejados ou por 

necessidade constituem grupos que realizam troca de informações e que transformam as relações 

entre os indivíduos. A transformação dessas relações pode desencadear novas formas de consumo ou 

reflexões acerca da sociedade e seus comportamentos diante ao entorno midiático. O consumo 

entendido além de somente os “sujeitos que usam objetos”, fomenta a lógica de que todo consumo é 

cultural (SLATER, 2002 p. 104). 

Enquanto consumidores entranhados na atividade de consumir, Silverstone (2005) cotidiana 

e contemporânea, denota aos agentes dessa prática, as funções de contribuir, reproduzir e influenciar 

as experiências e suas matizes. Tendo a mídia importante inter-relação na atividade de consumir, o 

consumo assume seu papel de mediador, já que os sentidos e valores são atribuídos aos objetos e 

serviços e delineiam a comunicação nos diferentes níveis e contextos. 

O livro “Cultura da Conexão” de Jenkins, Ford, Green, (2014) denota uma sociedade 

conectada, organizada em redes, lança-se sob a ótica da mídia propagável, promotora de novas 

relações entre audiência e mercado da mídia.  Emerge um novo modelo de circulação denotando mais 

participação e autonomia dos indivíduos atores destas redes. As forças que atuam de cima para baixo 

e de baixo para cima mostram indivíduos partícipes na produção e compartilhamento de conteúdo, 

além disso, como membros de comunidades, capazes de propagar conteúdo de forma ampla, criando 

valor e promovendo diferentes tipos de apelos para o mercado e instituições. “O conceito de 

propagabilidade também confere a esses grupos novas maneiras de mobilizar e reagir diante de 

decisões tomadas por empresas e governos (...)” (JENKINS, FORD, GREEN, 2014, p.8). 

O consumo de bens torna-se elemento de um sistema de comunicação. Ao consumir bens ou 

serviços, o consumidor estará promovendo visibilidade aos sistemas de comunicação que o 

circundam, estabilizando a organização cultural de contextos. “A função essencial do consumo é a 

sua capacidade de dar sentido” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004, p.108). Dando vazão aos 

interesses por meio da circulação de conteúdo, dentro da lógica participativa, surgem novos 

comportamentos dos consumidores. As redes de consumidores conscientes evocam os interesses 

pessoais e políticos ao propagarem conteúdos que auxiliam nas decisões de compra. 

Consumo consciente é um conjunto de hábitos e práticas que fomentam um modelo de 
desenvolvimento comprometido com a redução da desigualdade social. O consumo 
responsável visa melhorar as relações de produção, distribuição e aquisição de produtos e 
serviços, de acordo com os princípios da economia solidária, soberania alimentar, 
agroecologia e o comércio justo e solidário. É a valorização e a vivência de atitudes éticas 
para a construção conjunta de um novo panorama social e ambiental (INSTITUTO KAIRÓS, 
2013, p.103). 

Em uma perspectiva hermenêutica, atualmente, as comunidades de consumidores conscientes 

respondem a uma demanda social, configurando-se como um substancial movimento da sociedade 

por meio das redes sociais. A “sociedade em rede” de Castells (2000) e as “teias” de relacionamentos 

propostas pelo autor, constitui um sistema universal digital que integra contingentes globais de 

pessoas, distribuindo elementos culturais e personalizando identidades e subjetividades a partir de 

uma orientação macro.  

Com a evolução das dinâmicas de mercados e organizações, as problemáticas sociais se evidenciaram 

ainda mais e como resposta a isto, emergiram estratégias pautadas na resistência, onde o consumidor 

se volta para a ação política, como no caso do boicote à JBS e seus produtos. 
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sua capacidade de dar sentido” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004, p.108). Dando vazão aos 

interesses por meio da circulação de conteúdo, dentro da lógica participativa, surgem novos 

comportamentos dos consumidores. As redes de consumidores conscientes evocam os interesses 

pessoais e políticos ao propagarem conteúdos que auxiliam nas decisões de compra. 

Consumo consciente é um conjunto de hábitos e práticas que fomentam um modelo de 
desenvolvimento comprometido com a redução da desigualdade social. O consumo 
responsável visa melhorar as relações de produção, distribuição e aquisição de produtos e 
serviços, de acordo com os princípios da economia solidária, soberania alimentar, 
agroecologia e o comércio justo e solidário. É a valorização e a vivência de atitudes éticas 
para a construção conjunta de um novo panorama social e ambiental (INSTITUTO KAIRÓS, 
2013, p.103). 

Em uma perspectiva hermenêutica, atualmente, as comunidades de consumidores conscientes 

respondem a uma demanda social, configurando-se como um substancial movimento da sociedade 

por meio das redes sociais. A “sociedade em rede” de Castells (2000) e as “teias” de relacionamentos 

propostas pelo autor, constitui um sistema universal digital que integra contingentes globais de 

pessoas, distribuindo elementos culturais e personalizando identidades e subjetividades a partir de 

uma orientação macro.  

Com a evolução das dinâmicas de mercados e organizações, as problemáticas sociais se evidenciaram 

ainda mais e como resposta a isto, emergiram estratégias pautadas na resistência, onde o consumidor 

se volta para a ação política, como no caso do boicote à JBS e seus produtos. 

3. OS CONSUMIDORES CONSCIENTES INCITAM O BOICOTE À JBS NAS REDES

SOCIAIS, DENOTANDO UMA AÇÃO POLÍTICA 

Os estudos sobre consumo político denotam que ele se apresenta em diferentes períodos 

históricos. O termo boicote nasceu do episódio com o irlandês Charles Boycott, que no final do século 

XIX, maltratava seus empregados, então os camponeses decidiram não comercializar mais com o 

capitão. A resistência teve importante repercussão e o nome do irlandês passou a denominar esta ação. 

Outras ações de resistência que aconteceram no passado podem ser citadas como exemplo de poder 

do consumidor como ação política, destaca-se a luta de Mahatma Gandhi, onde uma das mais 

expressiva foi o boicote ao consumo de tecidos ingleses, que incentivava o uso exclusivo da produção 

nacional indiana (FAJARDO, 2010). 

O presente estudo embasa-se na pesquisa bibliográfica e estudo de caso, segundo Yin (2005, 

p.23), “o estudo de caso se presta nas investigações de fenômenos sociais contemporâneos nos quais

o pesquisador não pode manipular comportamentos relevantes que influenciam e / ou alteram seu

objeto de estudo”, para analisar o caso da JBS buscou-se matérias jornalísticas sobre o boicote nos 

sites de notícia datadas no período de 17 a 29 de maio de 2017, nos sites EL PAÍS, EXTRA e G1. 

Para elucidar o fato, cita-se o depoimento noticiado dos donos da JBS, “um esquema de propina que 

envolvia pagamentos a mais de 1,8 mil políticos em todo o país (Brasil), incluindo ainda gravação de 

conversa com o presidente da República, Michel Temer, e o senador Aécio Neves (PSDB), foi 

considerada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, relevante o suficiente para conceder 

o perdão judicial aos irmãos, a promessa de não oferecimento de denúncias relativas aos crimes

revelados e ainda proteção policial caso precisassem”, fato ocorrido em maio de 2017 (G1, 2017). 

FIGURA 01 – IMAGEM DO VÍDEO SOBRE O BOICOTE 
FONTE: EXTRA (2017) 
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A partir do fato exposto, os consumidores foram convocados a boicotar a marca JBS. Um 

vídeo (Figura 01) foi um dos formatos que circulou nas redes sociais e, segundo o jornal Extra (2017) 

em 20 horas, a gravação foi vista por mais de 75 mil pessoas e compartilhado por cerca de 6 mil no 

YouTube. O vídeo elucidava informações sobre os lucros dos proprietários da JBS, os montantes 

enviados à corrupção e citava o nome das marcas pertencentes ao grupo. A mensagem final do vídeo 

traz um apelo aos consumidores para que reflitam a sua decisão de consumo levando em consideração 

a situação precária da saúde e educação do país. E ainda, faz um chamamento para que acontece a 

mobilização das pessoas no sentido de empoderar-se, atribuindo à visibilidade da resistência a 

possibilidade de mudança no cenário brasileiro. Outras peças produzidas se somaram na campanha 

como forma de estabelecer a rede entre os consumidores. Os memes “(...) Este ‘algo’ pode então ser 

passado adiante novamente, e de novo, e assim ganhar vida própria. (...). É o ‘meme”, Blackmore 

(2000, p.4), as peças de humor compartilhadas nas redes, foram fortes aliados na propagação da 

mensagem do boicote, também a aderência de personalidades e empresas dispostas a não consumir a 

marca JBS.  

Dessa forma, os memes, ao ganhar vida própria, adquirem também ampla possibilidade de 

produção de conteúdo por pessoas anônimas e propagabilidade, ao induzir para que seja 

compartilhado muitas vezes, conferindo assim, atividade característica da Cultura Participativa.  

FIGURA 02 – IMAGEM DA FAIXA EM FRENTE À CHURRASCARIA EM CURITIBA 
FONTE: EXTRA (2017) 

Ao boicote também se somaram o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), em comunicado 

El País (2017) reiterou seu apoio às mobilizações, considerando que "deixar de comprar produtos é 

um importante instrumento de pressão da sociedade para que empresas passem a dar importância aos 

seus anseios e mudem comportamentos danosos e antiéticos”. 
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passado adiante novamente, e de novo, e assim ganhar vida própria. (...). É o ‘meme”, Blackmore 

(2000, p.4), as peças de humor compartilhadas nas redes, foram fortes aliados na propagação da 

mensagem do boicote, também a aderência de personalidades e empresas dispostas a não consumir a 

marca JBS.  

Dessa forma, os memes, ao ganhar vida própria, adquirem também ampla possibilidade de 

produção de conteúdo por pessoas anônimas e propagabilidade, ao induzir para que seja 

compartilhado muitas vezes, conferindo assim, atividade característica da Cultura Participativa.  

FIGURA 02 – IMAGEM DA FAIXA EM FRENTE À CHURRASCARIA EM CURITIBA 
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Ao boicote também se somaram o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), em comunicado 

El País (2017) reiterou seu apoio às mobilizações, considerando que "deixar de comprar produtos é 

um importante instrumento de pressão da sociedade para que empresas passem a dar importância aos 

seus anseios e mudem comportamentos danosos e antiéticos”. 

Este caso, potencializa a reflexão diante aos bens de consumo, Douglas, Isherwood (2004, 

p.106) “todos concordam a respeito dessa abordagem dos bens, que sublinha o duplo papel de

provedores da subsistência e de marcadores das linhas de relações sociais”, frente a oferta de produtos 

similares no mercado, a concorrência poderia suprir a produção do grupo alvo do boicote. Já ao 

referir-se às relações sociais, os consumidores foram chamados a mobilização contra o consumo da 

marca JBS e aderir ao chamamento, configurou-se na inserção em uma proposta de ação política 

coletiva embasada em subjetividades e convicções individuais.  

A mobilização avançou as fronteiras do digital e uma das mais tradicionais churrascarias de 

Curitiba no Paraná veiculou uma faixa em frente ao seu estabelecimento (Figura 02), informando que 

em respeito ao Brasil não consumiriam os produtos da linha JBS. Além disso, também os executivos 

dos principais supermercados do Brasil, monitoraram a repercussão do boicote, que contabilizou 

perda de 3,5 bilhões de reais em valor no período de 17 a 29 de maio. Dessa forma, efetuaram contato 

com as marcas concorrentes em temor ao boicote (EL PAÍS, 2017).  

 A repercussão midiática envolvendo a JBS grupo detentor de marcas como a Friboi e a Seara 

configura-se como uma ação política de consumidores que incitaram a resistência ao consumo dos 

produtos da marca, pela produção de conteúdo midiático no contexto da cultura participativa.  

5. CONCLUSÃO

Popularmente, o consumo entendido além da posse de bens à exaustão dos recursos 

ambientais. Destaca-se o consumo enquanto mediador das relações sociais, ocupando o centro da 

reflexão sobre as subjetividades e identidades expostas a partir de cada decisão ou resistência ao 

consumo. A antropologia do consumo conceitua o consumo enquanto um dos elementos do processo 

em sociedade (BARBOSA, CAMPBELL, 2006). O consumo é um dos responsáveis pelas 

transformações nas relações entre grupos, por meio de trocas e reflexão sobre as práticas sociais 

voltadas ao tema, como o consumo consciente.  

A cultura participativa vislumbra as transformações no consumo de mídia, fluxos midiáticos 

direcionais ascendentes e descendentes, com indivíduos ativos na produção de conteúdo, o caso 

exposto da JBS, a propagabilidade de conteúdo produzido pelos consumidores tornou-se uma das 

principais responsáveis pela mobilização e reação de grupos. Por meio de matérias jornalísticas dos 

sites El País, Extra e G1, foi possível contextualizar a produção de conteúdo por meio das redes 

sociais que potencializaram a ação política dos consumidores em boicote à JBS, denotando 

engajamento entre os atores e produtores de conteúdo, com foco consumo consciente. A variedade 

de formatos de comunicação, inicialmente a veiculação de vídeo, memes, no meio digital e ainda o 

caso da faixa em frente à uma churrascaria tradicional em Curitiba, conferiram a aderência ao 
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5. CONCLUSÃO

Popularmente, o consumo entendido além da posse de bens à exaustão dos recursos 

ambientais. Destaca-se o consumo enquanto mediador das relações sociais, ocupando o centro da 

reflexão sobre as subjetividades e identidades expostas a partir de cada decisão ou resistência ao 

consumo. A antropologia do consumo conceitua o consumo enquanto um dos elementos do processo 

em sociedade (BARBOSA, CAMPBELL, 2006). O consumo é um dos responsáveis pelas 

transformações nas relações entre grupos, por meio de trocas e reflexão sobre as práticas sociais 

voltadas ao tema, como o consumo consciente.  

A cultura participativa vislumbra as transformações no consumo de mídia, fluxos midiáticos 

direcionais ascendentes e descendentes, com indivíduos ativos na produção de conteúdo, o caso 

exposto da JBS, a propagabilidade de conteúdo produzido pelos consumidores tornou-se uma das 

principais responsáveis pela mobilização e reação de grupos. Por meio de matérias jornalísticas dos 

sites El País, Extra e G1, foi possível contextualizar a produção de conteúdo por meio das redes 

sociais que potencializaram a ação política dos consumidores em boicote à JBS, denotando 

engajamento entre os atores e produtores de conteúdo, com foco consumo consciente. A variedade 

de formatos de comunicação, inicialmente a veiculação de vídeo, memes, no meio digital e ainda o 

caso da faixa em frente à uma churrascaria tradicional em Curitiba, conferiram a aderência ao 

movimento, tendo os consumidores como participantes e co-autores de artefatos midiáticos. 

O estudo de caso do boicote à JBS, mesmo limitando-se a análise de um fato específico, 

apresenta subsídios que apontam para o fortalecimento do consumidor, sendo o consumo uma forma 

de mobilização e expressão de valores e subjetividades. O movimento de resistência dos 

consumidores à marca configurou-se como ação política, já que o posicionamento partiu da 

consciência das implicações sociais do consumo dos produtos do grupo JBS. 
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JOGOS IMAGINÁRIOS ENTRE SUJEITOS TWITTEIROS NA (RE)PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO DA “GUERRA MEMEAL”1

Lucimara Cristina de Castro2

RESUMO 

A inquietante necessidade de aceitação tem levado sujeitos do Twitter a uma busca por visibilidade 
na rede. Na dinâmica das redes sociais, é pela visibilidade que o sujeito “existe”. Quem não twitta e
não se põe à “mostra” é um mero expectador da vitrine alheia. Nessa disputa pelo “existir”, os 
twitteiros se permitem ousar nas publicações. No jogo de imagens, usuários do Twitter recortam 
retratos da realidade que imprimem a imagem que fazem de si mesmos e dos outros. Entre twittes e
retwittes, os sujeitos transitam pelas posições discursivas que ocupam, colocando em funcionamento 
as imagens recíprocas que fazem de seu lugar e do lugar do outro.  Em meio a este jogo de posições 
discursivas ocupadas por sujeitos twitteiros no virtual, determinando quem pode dizer o que, ainda 
que pelo humor, selecionamos como material de análise dois memes, imagéticos e/ou verbais, que 
emergiram e foram postos em circulação no Twitter em uma disputa virtual, batizada como “Guerra 
Memeal”, entre Brasil, Portugal e Argentina.” Nesse sentido, pelo viés da Análise de Discurso 
pecheutiana, objetivamos analisar o funcionamento dos jogos imaginários em meio à disputa entre 
sujeitos da rede social Twitter que discursivizam de um lugar de “autoridade” na “Guerra Memeal” 
entre Brasil, Portugal e Argentina, observando quais efeitos de sentido produzem.   

Palavras-chave: Twitter. “Guerra Memeal”. Jogos imaginários. Análise de Discurso. 

1. INTRODUÇÃO

O ambiente virtual tem se tornado cada dia mais dinâmico e a produção/circulação de 

informações na rede tem atingido um continuum. Os sujeitos usuários da internet são 

“bombardeados” por informações, em especial, nas redes sociais, lugar em que o sujeito passa a maior 

parte de seu tempo quando está conectado e que lhe permite dizer o que está fazendo, pensando, como 

está se sentindo, além de compartilhar links, vídeos e imagens.

A partir de um “curtir”, “cutucar”, “twittar”, sujeitos têm instaurado uma nova maneira de 

(con)viver socialmente, fazendo-se constituir pela alteridade, isto é, a partir e por meio do outro. 

“Qualquer sujeito” pode criar um perfil em uma rede social, desde que tenha acesso à rede e se 

submeta às regras de funcionamento. No entanto, embora haja uma estrutura de funcionamento de 

cada rede social “regulando” os usuários, neste espaço o sujeito tem a ilusão de ser dono de si, efeito 

1Trabalho inscrito para o GT Consumo e Cultura digital do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Linha de Texto 
e Discurso.  
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provocado pela própria dinâmica da rede, de que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, 

“autorizando” seu próprio dizer e “desautorizando” o dizer do outro. 

Em meio à amplitude de informações que circulam nas redes sociais, é um desafio fazer com 

que o seu post ganhe a atenção do outro, conquistando um “curtir” ou um “retweet”.  No caso do 

Twitter, que é a rede de nosso interesse, atrair a atenção em meio à infinidade de postagens

instantâneas de tantos perfis é um desafio. O funcionamento desta rede faz com que haja uma 

proliferação intensa de informações, o que contribui para que um determinado assunto atinja o ápice 

de tweets3 e retweets4 por determinadas horas e, logo depois, seja sobreposto por outros assuntos. 

Dentre tantas postagens, sujeitos transitam por posições discursivas, colocando em funcionamento as 

imagens recíprocas que “fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997a, p. 82). 

Nesta transição de posições ocupadas por sujeitos twitteiros no virtual, determinando quem pode dizer 

o que, o “humor”5 tem estado sob “holofotes”. Assuntos mais variados tornam-se motivo de piada,

com memes que, em instantes, proliferam-se por toda a rede.

Dentre tantos memes que circulam no Twitter, chamou-nos a atenção uma disputa entre 

sujeitos twitteiros no período de 13 a 17 de junho de 2016 que ficou conhecida como “Guerra 

Memeal”. Nosso interesse, para esse momento, pauta-se em dois memes, imagéticos e/ou verbais, 

referentes à chamada “Guerra Memeal”, com enfoque entre Brasil, Portugal e Argentina.  

Nesse sentido, pelo viés da Análise de Discurso pecheutiana, objetivamos analisar o 

funcionamento dos jogos imaginários em meio à disputa entre sujeitos da rede social Twitter que 

discursivizam de um lugar de “autoridade” na “Guerra Memeal” entre Brasil, Portugal e Argentina, 

observando quais efeitos de sentido produzem. 

3 Tweet (do inglês, “gorjeio”, “pio de passarinhos”) é o nome dado às trocas de mensagens entre os usuários do Twitter e
cujo símbolo é um passarinho azul, numa referência aos sons produzidos pelos pássaros. Disponível em: 
<http://www.significados.com.br/tweet/>. Acesso em: 03 fev. 2017. 
4 Retweet corresponde a replicar algo que foi escrito. No twitter, significa que uma pessoa repetiu o texto produzido por 
outra, sem, contudo, deixar de dar-lhe os devidos créditos. Disponível em: <http://www.significados.com.br/rt-no-
twitter/> Acesso em: 03 fev. 2017. 
5 Possenti (1998, p. 49), em seu livro Os humores da língua: análises linguísticas de piadas, salienta que “o que caracteriza 
o humor é muito provavelmente o fato de que ele permite dizer alguma coisa mais ou menos proibida, mas não
necessariamente crítica, no sentido corrente, isto é, revolucionária, contrária aos costumes arraigados e prejudiciais”.
Aqui, não nos ateremos a uma discussão teórica de abordagens que buscam significar o humor. Contudo, levando em
conta a compreensão de Possenti, explicitamos que, ao tomarmos o termo “humor/humorístico”, estamos considerando,
numa perspectiva discursiva, o funcionamento inconsciente de relações de poder, dominação e resistência. Ao nos
referirmos ao termo “cômico” no decorrer do texto, faremos alusão à observação de algo que promova a quebra de
expectativa criada a partir de determinada experiência anterior, suscitando, por consequência, o “riso”. O “cômico” seria 
aquilo que faz “rir” diante de algo que foge do habitual, surpreendendo e produzindo o “engraçado”. Propp (1976), ao
formular acerca da comicidade, concebe-a como a contradição "entre algo que, por um lado, encontra-se no sujeito que
ri, e por outro, naquilo que está em frente dele e que se manifesta no mundo que está à volta dele, no objeto de seu riso" 
(PROPP, 1976, p.173). Embora saibamos da existência de estudos específicos sobre “humor” e “comicidade”, e que
ambos não são “sinônimos”, resguardamo-nos de adentrar em tais discussões neste momento.
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A rede social é o espaço de manifestação e disputa pela atenção e visibilidade, e a viralização 

de uma postagem, a partir do compartilhamento ou dos “retweets”, permite aumentar a relevância do 

usuário na rede, que almeja, por sua vez, legitimar seus dizeres (re-)produzidos neste espaço. 

Cabe lembrar que essa busca pela visibilidade é marcada pelo jogo da (des-)autorização do 

dizer na disputa por sentidos. É, pois, a partir destes aspectos que é possível pensar, além da 

viralização informacional, em uma “viralização discursiva”, uma vez que essa propagação extrapola 

o nível informacional e o efeito de evidência da rede e transparência da linguagem, permitindo que

os sentidos derivem para outros lugares, dando margem, abrindo para outros sentidos possíveis.

2. A “GUERRA MEMEAL” ENTRE BRASIL, PORTUGAL E ARGENTINA

Comecemos pelos efeitos de evidência: viver em sociedade, desde as primeiras civilizações 

tem sido um desafio. Tecemos, constantemente, relações procurando satisfazer nossas necessidades: 

fisiológicas, psicológicas e sociais. Diariamente falamos, ouvimos, respondemos, indagamos em 

nossos círculos sociais, buscando no outro a falta e a completude. São essas teias que nos constituem, 

fazem-nos sujeitos, dos outros e de nós.  

As relações sociais nos conduzem à competição, fazendo-nos provar durante toda a vida que 

somos bons em alguma coisa. Não fazemos parte de uma formação social qualquer. A sociedade em 

que estamos inseridos é capitalista e as disputas por poderes perpassam as mais variadas esferas dessa 

organização. A nossa forma-sujeito histórica, por conseguinte, é a de um sujeito capitalista, que tem 

direitos e deveres e que pode circular “livremente” na sua formação social, pelo menos em tese. 

Somos individuados pelo Estado capitalista (ORLANDI, 2012), articulador do simbólico com o 

político, resultando em um sujeito responsável e afetado pela ilusão de ser dono de sua vontade. 

Assim, somos ao mesmo tempo livres e também submissos, inclusive no que se refere à nossa relação 

com a língua, pois, para dizer, precisamos nos submeter a ela (ORLANDI, 2012).  

Se somos marcados pelas relações que nos constituem em nossa formação social, na internet

não seria diferente, uma expansão virtual do espaço urbano. Sabemos que o corpo dos sujeitos e o 

corpo da cidade estão tão atrelados, que tendem a se imbricar. Isso significa que o corpo social e o 

corpo urbano formam um só, isto é, que a cidade e o sujeito se significam, construindo uma rede de 

sentidos (ORLANDI, 2004). Para permanecer no jogo da sociabilidade, urbanizamos a rede e levamos 

para dentro dela as nossas interações, nossos relacionamentos. 

Desta forma, o espaço da internet marca-se pela extensão da sociedade capitalista. 

Compramos e vendemos, além de produtos físicos e serviços, imagens de sujeitos prontos para serem 

“consumidos”. Vendemos, nas redes sociais, nossa imagem e a moeda de negociação são likes,
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provocado pela própria dinâmica da rede, de que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, 

“autorizando” seu próprio dizer e “desautorizando” o dizer do outro. 

Em meio à amplitude de informações que circulam nas redes sociais, é um desafio fazer com

que o seu post ganhe a atenção do outro, conquistando um “curtir” ou um “retweet”. No caso do 

Twitter, que é a rede de nosso interesse, atrair a atenção em meio à infinidade de postagens

instantâneas de tantos perfis é um desafio. O funcionamento desta rede faz com que haja uma

proliferação intensa de informações, o que contribui para que um determinado assunto atinja o ápice

de tweets3 e retweets4 por determinadas horas e, logo depois, seja sobreposto por outros assuntos. 

Dentre tantas postagens, sujeitos transitam por posições discursivas, colocando em funcionamento as 

imagens recíprocas que “fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997a, p. 82). 

Nesta transição de posições ocupadas por sujeitos twitteiros no virtual, determinando quem pode dizer

o que, o “humor”5 tem estado sob “holofotes”. Assuntos mais variados tornam-se motivo de piada,

com memes que, em instantes, proliferam-se por toda a rede.

Dentre tantos memes que circulam no Twitter, chamou-nos a atenção uma disputa entre

sujeitos twitteiros no período de 13 a 17 de junho de 2016 que ficou conhecida como “Guerra 

Memeal”. Nosso interesse, para esse momento, pauta-se em dois memes, imagéticos e/ou verbais, 

referentes à chamada “Guerra Memeal”, com enfoque entre Brasil, Portugal e Argentina.

Nesse sentido, pelo viés da Análise de Discurso pecheutiana, objetivamos analisar o

funcionamento dos jogos imaginários em meio à disputa entre sujeitos da rede social Twitter que

discursivizam de um lugar de “autoridade” na “Guerra Memeal” entre Brasil, Portugal e Argentina, 

observando quais efeitos de sentido produzem.

3 Tweet (do inglês, “gorjeio”, “pio de passarinhos”) é o nome dado às trocas de mensagens entre os usuários do Twitter e
cujo símbolo é um passarinho azul, numa referência aos sons produzidos pelos pássaros. Disponível em: 
<http://www.significados.com.br/tweet/>. Acesso em: 03 fev. 2017.
4 Retweet corresponde a replicar algo que foi escrito. No twitter, significa que uma pessoa repetiu o texto produzido por
outra, sem, contudo, deixar de dar-lhe os devidos créditos. Disponível em: <http://www.significados.com.br/rt-no-
twitter/> Acesso em: 03 fev. 2017.
5 Possenti (1998, p. 49), em seu livro Os humores da língua: análises linguísticas de piadas, salienta que “o que caracteriza
o humor é muito provavelmente o fato de que ele permite dizer alguma coisa mais ou menos proibida, mas não
necessariamente crítica, no sentido corrente, isto é, revolucionária, contrária aos costumes arraigados e prejudiciais”.
Aqui, não nos ateremos a uma discussão teórica de abordagens que buscam significar o humor. Contudo, levando em
conta a compreensão de Possenti, explicitamos que, ao tomarmos o termo “humor/humorístico”, estamos considerando,
numa perspectiva discursiva, o funcionamento inconsciente de relações de poder, dominação e resistência. Ao nos
referirmos ao termo “cômico” no decorrer do texto, faremos alusão à observação de algo que promova a quebra de
expectativa criada a partir de determinada experiência anterior, suscitando, por consequência, o “riso”. O “cômico” seria
aquilo que faz “rir” diante de algo que foge do habitual, surpreendendo e produzindo o “engraçado”. Propp (1976), ao
formular acerca da comicidade, concebe-a como a contradição "entre algo que, por um lado, encontra-se no sujeito que
ri, e por outro, naquilo que está em frente dele e que se manifesta no mundo que está à volta dele, no objeto de seu riso"
(PROPP, 1976, p.173). Embora saibamos da existência de estudos específicos sobre “humor” e “comicidade”, e que
ambos não são “sinônimos”, resguardamo-nos de adentrar em tais discussões neste momento.

A rede social é o espaço de manifestação e disputa pela atenção e visibilidade, e a viralização

de uma postagem, a partir do compartilhamento ou dos “retweets”, permite aumentar a relevância do

usuário na rede, que almeja, por sua vez, legitimar seus dizeres (re-)produzidos neste espaço. 

Cabe lembrar que essa busca pela visibilidade é marcada pelo jogo da (des-)autorização do

dizer na disputa por sentidos. É, pois, a partir destes aspectos que é possível pensar, além da

viralização informacional, em uma “viralização discursiva”, uma vez que essa propagação extrapola

o nível informacional e o efeito de evidência da rede e transparência da linguagem, permitindo que

os sentidos derivem para outros lugares, dando margem, abrindo para outros sentidos possíveis.

2. A “GUERRA MEMEAL” ENTRE BRASIL, PORTUGAL E ARGENTINA

Comecemos pelos efeitos de evidência: viver em sociedade, desde as primeiras civilizações

tem sido um desafio. Tecemos, constantemente, relações procurando satisfazer nossas necessidades:

fisiológicas, psicológicas e sociais. Diariamente falamos, ouvimos, respondemos, indagamos em

nossos círculos sociais, buscando no outro a falta e a completude. São essas teias que nos constituem,

fazem-nos sujeitos, dos outros e de nós. 

As relações sociais nos conduzem à competição, fazendo-nos provar durante toda a vida que

somos bons em alguma coisa. Não fazemos parte de uma formação social qualquer. A sociedade em

que estamos inseridos é capitalista e as disputas por poderes perpassam as mais variadas esferas dessa

organização. A nossa forma-sujeito histórica, por conseguinte, é a de um sujeito capitalista, que tem

direitos e deveres e que pode circular “livremente” na sua formação social, pelo menos em tese.

Somos individuados pelo Estado capitalista (ORLANDI, 2012), articulador do simbólico com o 

político, resultando em um sujeito responsável e afetado pela ilusão de ser dono de sua vontade.

Assim, somos ao mesmo tempo livres e também submissos, inclusive no que se refere à nossa relação

com a língua, pois, para dizer, precisamos nos submeter a ela (ORLANDI, 2012). 

Se somos marcados pelas relações que nos constituem em nossa formação social, na internet

não seria diferente, uma expansão virtual do espaço urbano. Sabemos que o corpo dos sujeitos e o 

corpo da cidade estão tão atrelados, que tendem a se imbricar. Isso significa que o corpo social e o 

corpo urbano formam um só, isto é, que a cidade e o sujeito se significam, construindo uma rede de

sentidos (ORLANDI, 2004). Para permanecer no jogo da sociabilidade, urbanizamos a rede e levamos 

para dentro dela as nossas interações, nossos relacionamentos.

Desta forma, o espaço da internet marca-se pela extensão da sociedade capitalista. 

Compramos e vendemos, além de produtos físicos e serviços, imagens de sujeitos prontos para serem

“consumidos”. Vendemos, nas redes sociais, nossa imagem e a moeda de negociação são likes,

retwittes, compartilhamentos. Ainda que no virtual, permanecemos competitivos, buscamos 

visibilidade, seja a partir de “curtidas”, que podem apontar para “aprovação”, ou por meio de 

comentários que expressem opiniões contrárias, porém, mesmo assim, que dão popularidade ao 

sujeito que se coloca em exposição. 

Assim, os sujeitos usuários das redes sociais, em especial do Twitter, marcados pela forma-

sujeito capitalista, além de publicarem o que desejam, ainda que sofram consequências por isso, 

esperam a propagação de seus dizeres, pois é pela visibilidade que o sujeito “existe” nesta rede social. 

Quem não twitta, não se põe à “mostra”, é um mero expectador da vitrine alheia. 

Atrair a atenção no Twitter, em meio à infinidade de postagens instantâneas de tantos perfis, 

é um desafio. Como já mencionamos, a dinâmica desta rede faz com que haja uma proliferação intensa 

de informações, o que contribui para que um determinado assunto, por meio de uma hashtag6, atinja 

o ápice de twittes e retwittes por determinadas horas e, logo depois, seja sobreposto por outros

assuntos.

Nesta inquietante necessidade de aceitação, os sujeitos se permitem ousar nas publicações. 

No jogo de imagens, usuários do Twitter recortam retratos do real que imprimem a imagem que fazem 

de si mesmos e dos outros. Entre twittes e retwittes, os sujeitos transitam pelas posições discursivas 

que ocupam, colocando em funcionamento, as imagens recíprocas que “fazem de seu próprio lugar e 

do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997b, p. 82). 

Em meio a este jogo de posições discursivas ocupadas por sujeitos twitteiros no virtual, 

determinando quem pode dizer o que, ainda que pelo humor, emergiram as materialidades 

selecionadas para fazer parte deste trabalho.  

Na terceira semana de junho de 2016, vários sites e blogs foram consonantes ao noticiarem 

uma “brincadeira” no Twitter que se alastrou pela rede social por alguns dias: uma disputa virtual de 

memes, entre Brasil, Portugal e Argentina, “batizada” como “Guerra Memeal”.

De acordo com sites, inclusive alguns com visibilidade nacional, devido à quantidade de 

acesso que recebem, como, por exemplo, G17, Uol8, Época9 e Catraca Livre10, “duelo” virtual teve 

início quando alguns brasileiros usuários do Twitter tiveram acesso a uma conta existente nesta rede 

6 Uma hashtag é a união do símbolo # (has) a uma palavra-etiqueta (tag), e se configura como uma técnica para reunir 
postagens com o mesmo assunto ou tema no interior do ambiente (SILVEIRA, 2015, p. 19).  
7Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/br-x-pt-brasil-e-portugal-brigam-no-twitter-por-
autoria-de-meme.html>. Acesso em: 27 ago. 2017. 
8Disponível em: <https://cornetafc.blogosfera.uol.com.br/2016/06/14/o-br-x-pt-levou-o-twitter-a-loucura-e-colocaram-
ate-o-futebol-no-meio/>. Acesso em: 27 ago. 2017. 
9Disponível em:<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/depois-de-derrotar-portugal-brasil-
luta-contra-argentina-na-segunda-guerra-memeal.html>. Acesso em: 27 ago. 2017.
10Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/humor/indicacao/br-x-pt-brasil-e-portugal-entram-em-guerra-de-
memes/>. Acesso em: 27 ago. 2017. 
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retwittes, compartilhamentos. Ainda que no virtual, permanecemos competitivos, buscamos

visibilidade, seja a partir de “curtidas”, que podem apontar para “aprovação”, ou por meio de

comentários que expressem opiniões contrárias, porém, mesmo assim, que dão popularidade ao

sujeito que se coloca em exposição.

Assim, os sujeitos usuários das redes sociais, em especial do Twitter, marcados pela forma-

sujeito capitalista, além de publicarem o que desejam, ainda que sofram consequências por isso, 

esperam a propagação de seus dizeres, pois é pela visibilidade que o sujeito “existe” nesta rede social. 

Quem não twitta, não se põe à “mostra”, é um mero expectador da vitrine alheia.

Atrair a atenção no Twitter, em meio à infinidade de postagens instantâneas de tantos perfis, 

é um desafio. Como já mencionamos, a dinâmica desta rede faz com que haja uma proliferação intensa

de informações, o que contribui para que um determinado assunto, por meio de uma hashtag6, atinja

o ápice de twittes e retwittes por determinadas horas e, logo depois, seja sobreposto por outros

assuntos. 

Nesta inquietante necessidade de aceitação, os sujeitos se permitem ousar nas publicações. 

No jogo de imagens, usuários do Twitter recortam retratos do real que imprimem a imagem que fazem

de si mesmos e dos outros. Entre twittes e retwittes, os sujeitos transitam pelas posições discursivas

que ocupam, colocando em funcionamento, as imagens recíprocas que “fazem de seu próprio lugar e

do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997b, p. 82). 

Em meio a este jogo de posições discursivas ocupadas por sujeitos twitteiros no virtual, 

determinando quem pode dizer o que, ainda que pelo humor, emergiram as materialidades 

selecionadas para fazer parte deste trabalho. 

Na terceira semana de junho de 2016, vários sites e blogs foram consonantes ao noticiarem

uma “brincadeira” no Twitter que se alastrou pela rede social por alguns dias: uma disputa virtual de

memes, entre Brasil, Portugal e Argentina, “batizada” como “Guerra Memeal”.

De acordo com sites, inclusive alguns com visibilidade nacional, devido à quantidade de

acesso que recebem, como, por exemplo, G17, Uol8, Época9 e Catraca Livre10, “duelo” virtual teve

início quando alguns brasileiros usuários do Twitter tiveram acesso a uma conta existente nesta rede

6 Uma hashtag é a união do símbolo # (has) a uma palavra-etiqueta (tag), e se configura como uma técnica para reunir
postagens com o mesmo assunto ou tema no interior do ambiente (SILVEIRA, 2015, p. 19).
7Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/br-x-pt-brasil-e-portugal-brigam-no-twitter-por-
autoria-de-meme.html>. Acesso em: 27 ago. 2017.
8Disponível em: <https://cornetafc.blogosfera.uol.com.br/2016/06/14/o-br-x-pt-levou-o-twitter-a-loucura-e-colocaram-
ate-o-futebol-no-meio/>. Acesso em: 27 ago. 2017.
9Disponível em:<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/depois-de-derrotar-portugal-brasil-
luta-contra-argentina-na-segunda-guerra-memeal.html>. Acesso em: 27 ago. 2017.
10Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/humor/indicacao/br-x-pt-brasil-e-portugal-entram-em-guerra-de-
memes/>. Acesso em: 27 ago. 2017.

desde novembro de 2015, com o nome “In Portugal We don’t” (em Portugal nós não), devido à 

popularidade que vinha recebendo ao reproduzir piadas sobre expressões criadas no uso cotidiano do 

português brasileiro. 

O meme brasileiro “in brazilian portuguese we don’t say” (em português do Brasil nós não 

dizemos) ganhou popularidade em 2015 ao fazer trocadilhos entre expressões inglesas e brasileiras. 

Nas palavras do Catraca Livre, tudo começou quando o usuário @rodrigoplss resolveu dizer em um 

tweet que em "português brasileiro" não se fala "eu te amo", e sim, "te pago um salgado". Usuários 

brasileiros do Twitter, ao descobrirem o uso deste meme pela conta portuguesa “In Portugal We 

don’t”, começaram a acusar os twitteiros portugueses de terem roubado o meme, dando início, no dia 

13 de junho de 2016, à “Primeira Guerra Memeal”.

O duelo entre portugueses e brasileiros transcendeu a disputa pela autoria do meme. Usuários 

do Twitter passaram a (re)criar outros memes para defender seus respectivos países, fazendo retornar 

“diferenças” entre Brasil e Portugal. Os sujeitos twitteiros portugueses e brasileiros, ao se colocarem 

em disputa na “Guerra Memeal”, passaram a enunciar de um lugar de pertencimento à nação com a 

qual se identificam, sustentando/reproduzindo o estabilizado nacional(ismo). 

A frequência na aparição dos memes (re)criados por perfis brasileiros de figuras midiáticas 

que ganharam visibilidade no futebol, nas telenovelas, na internet, faz-nos refletir sobre a construção 

de uma identificação nacional(ista) e da imagem que esses sujeitos têm do que seja “ser brasileiro”. 

Nos memes de autoria de brasileiros apareceram figuras midiáticas televisivas, com popularidade no 

Brasil e em Portugal, como personagens de telenovelas brasileiras que foram exibidas e fizeram 

sucesso em ambos os países. Além das telenovelas, fizeram parte dos memes que mais circularam no 

Twitter e nos sites que noticiaram a “Guerra”, algumas figuras midiáticas que ganharam fama no 

Brasil e eram sujeitos comuns até ganharem visibilidade pelo programa Big Brother Brasil11, como 

Inês Brasil e Ana Paula12 e outras por canais no YouTube13, como, por exemplo, MC Melody e Carreta 

Furacão. 

O futebol também foi campo para a (re)criação de memes na disputa virtual e comparações 

11 Big Brother Brasil (BBB) é a versão brasileira do reality show Big Brother, criado na Holanda. O programa, no Brasil, 
exibido pela Rede Globo, consiste no confinamento de um número variável de participantes em uma casa cenográfica, 
sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia, sem conexão com o mundo exterior. Os participantes são pessoas comuns 
da vida diária e não podem se comunicar com seus parentes e amigos, ler jornais ou usar de qualquer outro meio para 
obter informações externas. O vencedor do programa recebe um prêmio em dinheiro, além de ser convidado para 
participar de programas de revistas e até ser capa de revistas. 
12 As condições de produção das materialidades que fazem parte do nosso corpus serão descritas com maiores detalhes 
em outro momento do trabalho. Nesta subseção, optamos apenas por descrever as condições de produção da “Guerra 
Memeal”. 
13 YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados por meio da internet, pelos usuários que possuem uma 
conta.
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retwittes, compartilhamentos. Ainda que no virtual, permanecemos competitivos, buscamos

visibilidade, seja a partir de “curtidas”, que podem apontar para “aprovação”, ou por meio de

comentários que expressem opiniões contrárias, porém, mesmo assim, que dão popularidade ao

sujeito que se coloca em exposição.

Assim, os sujeitos usuários das redes sociais, em especial do Twitter, marcados pela forma-

sujeito capitalista, além de publicarem o que desejam, ainda que sofram consequências por isso, 

esperam a propagação de seus dizeres, pois é pela visibilidade que o sujeito “existe” nesta rede social. 

Quem não twitta, não se põe à “mostra”, é um mero expectador da vitrine alheia.

Atrair a atenção no Twitter, em meio à infinidade de postagens instantâneas de tantos perfis, 

é um desafio. Como já mencionamos, a dinâmica desta rede faz com que haja uma proliferação intensa

de informações, o que contribui para que um determinado assunto, por meio de uma hashtag6, atinja

o ápice de twittes e retwittes por determinadas horas e, logo depois, seja sobreposto por outros

assuntos. 

Nesta inquietante necessidade de aceitação, os sujeitos se permitem ousar nas publicações. 

No jogo de imagens, usuários do Twitter recortam retratos do real que imprimem a imagem que fazem

de si mesmos e dos outros. Entre twittes e retwittes, os sujeitos transitam pelas posições discursivas

que ocupam, colocando em funcionamento, as imagens recíprocas que “fazem de seu próprio lugar e

do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997b, p. 82). 

Em meio a este jogo de posições discursivas ocupadas por sujeitos twitteiros no virtual, 

determinando quem pode dizer o que, ainda que pelo humor, emergiram as materialidades 

selecionadas para fazer parte deste trabalho. 

Na terceira semana de junho de 2016, vários sites e blogs foram consonantes ao noticiarem

uma “brincadeira” no Twitter que se alastrou pela rede social por alguns dias: uma disputa virtual de

memes, entre Brasil, Portugal e Argentina, “batizada” como “Guerra Memeal”.

De acordo com sites, inclusive alguns com visibilidade nacional, devido à quantidade de

acesso que recebem, como, por exemplo, G17, Uol8, Época9 e Catraca Livre10, “duelo” virtual teve

início quando alguns brasileiros usuários do Twitter tiveram acesso a uma conta existente nesta rede

6 Uma hashtag é a união do símbolo # (has) a uma palavra-etiqueta (tag), e se configura como uma técnica para reunir
postagens com o mesmo assunto ou tema no interior do ambiente (SILVEIRA, 2015, p. 19).
7Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/br-x-pt-brasil-e-portugal-brigam-no-twitter-por-
autoria-de-meme.html>. Acesso em: 27 ago. 2017.
8Disponível em: <https://cornetafc.blogosfera.uol.com.br/2016/06/14/o-br-x-pt-levou-o-twitter-a-loucura-e-colocaram-
ate-o-futebol-no-meio/>. Acesso em: 27 ago. 2017.
9Disponível em:<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/depois-de-derrotar-portugal-brasil-
luta-contra-argentina-na-segunda-guerra-memeal.html>. Acesso em: 27 ago. 2017.
10Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/humor/indicacao/br-x-pt-brasil-e-portugal-entram-em-guerra-de-
memes/>. Acesso em: 27 ago. 2017.

desde novembro de 2015, com o nome “In Portugal We don’t” (em Portugal nós não), devido à

popularidade que vinha recebendo ao reproduzir piadas sobre expressões criadas no uso cotidiano do

português brasileiro.

O meme brasileiro “in brazilian portuguese we don’t say” (em português do Brasil nós não

dizemos) ganhou popularidade em 2015 ao fazer trocadilhos entre expressões inglesas e brasileiras. 

Nas palavras do Catraca Livre, tudo começou quando o usuário @rodrigoplss resolveu dizer em um

tweet que em "português brasileiro" não se fala "eu te amo", e sim, "te pago um salgado". Usuários

brasileiros do Twitter, ao descobrirem o uso deste meme pela conta portuguesa “In Portugal We

don’t”, começaram a acusar os twitteiros portugueses de terem roubado o meme, dando início, no dia

13 de junho de 2016, à “Primeira Guerra Memeal”.

O duelo entre portugueses e brasileiros transcendeu a disputa pela autoria do meme. Usuários 
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qual se identificam, sustentando/reproduzindo o estabilizado nacional(ismo).
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que ganharam visibilidade no futebol, nas telenovelas, na internet, faz-nos refletir sobre a construção

de uma identificação nacional(ista) e da imagem que esses sujeitos têm do que seja “ser brasileiro”. 
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Brasil e em Portugal, como personagens de telenovelas brasileiras que foram exibidas e fizeram

sucesso em ambos os países. Além das telenovelas, fizeram parte dos memes que mais circularam no 

Twitter e nos sites que noticiaram a “Guerra”, algumas figuras midiáticas que ganharam fama no

Brasil e eram sujeitos comuns até ganharem visibilidade pelo programa Big Brother Brasil11, como 

Inês Brasil e Ana Paula12 e outras por canais no YouTube13, como, por exemplo, MC Melody e Carreta

Furacão.

O futebol também foi campo para a (re)criação de memes na disputa virtual e comparações 

11 Big Brother Brasil (BBB) é a versão brasileira do reality show Big Brother, criado na Holanda. O programa, no Brasil,
exibido pela Rede Globo, consiste no confinamento de um número variável de participantes em uma casa cenográfica,
sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia, sem conexão com o mundo exterior. Os participantes são pessoas comuns
da vida diária e não podem se comunicar com seus parentes e amigos, ler jornais ou usar de qualquer outro meio para 
obter informações externas. O vencedor do programa recebe um prêmio em dinheiro, além de ser convidado para 
participar de programas de revistas e até ser capa de revistas.
12 As condições de produção das materialidades que fazem parte do nosso corpus serão descritas com maiores detalhes
em outro momento do trabalho. Nesta subseção, optamos apenas por descrever as condições de produção da “Guerra
Memeal”.
13 YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados por meio da internet, pelos usuários que possuem uma 
conta.

entre o futebol brasileiro e o futebol português, marcados na atualidade pelas imagens de Cristiano 

Ronaldo, jogador da seleção portuguesa, e de Neymar, jogador da seleção brasileira, fizeram-se 

presentes nas piadas. Além do futebol, a política brasileira não esteve “imune” das piadinhas no 

Twitter, já que, na época, vivíamos o processo de afastamento da ex presidente Dilma Rousseff, 

devido à abertura de um processo de impeachment. Memes contendo símbolos nacionais, como a 

bandeira e o exército, além de questões referentes à memória da colonização do Brasil por 

portugueses, por meio do humor, retornam no fio do discurso, reforçando a disputa entre os dois 

países. 

As divergências que outrora marcaram as relações entre Brasil e Portugal, a hierarquia da 

colonização brasileira pelos lusitanos, em dadas condições de produção, retornam, no eixo da 

formulação, pelo trabalho da memória discursiva, mas apenas no universo imaginário, permitindo ao 

sujeito inscrever seu discurso em regionalizações que só são permitidas no campo do humor, inclusive 

por força das condições de produção no qual o sujeito se encontra ao (re)produzi-lo.

3. O TWITTER COMO ESPAÇO PARA A (RE)PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MEMES

Criado em março de 2006, o Twitter, espaço onde se deu a chamada “Guerra Memeal”, 

apresenta-se em sua página oficial (2017) 14como uma ferramenta de comunicação que conecta seus 

usuários “ao que está acontecendo no mundo neste exato momento”.  A publicação de “informações”, 

ainda que em mensagens curtas, no Twitter, flui de maneira rápida, já que, segundo o que consta na 

página da própria rede, os fatos e notícias estão disponíveis em “tempo real”. Recuero (2009b), ao 

tratar sobre as redes sociais na internet, salienta que o Twitter tem uma maior expectativa de 

simultaneidade nas “trocas” de que outras redes sociais, bem como uma ilusão de "último minuto" 

para a informação divulgada, podendo concentrar mais atenção e credibilidade (valores 

informacionais) àquilo que é enunciado. É considerado um microblog – “pequeno blog” – por se 

assemelhar, em alguns aspectos, à estrutura de um blog. A proposta inicial do Twitter era que as 

pessoas postassem o que estivessem fazendo a partir de pequenos textos. (RECUERO, 2009a). 

Entretanto, em pouco tempo, começou a ser usado para as mais diversas finalidades, desde postagens 

de questões “banais” até informações de interesse público.

A princípio, “qualquer sujeito” que deseje pode abrir uma conta no Twitter, desde que tenha 

acesso à rede e se submeta às regras de funcionamento. Nesse fluxo de “conversas mundiais”, o 

Twitter funciona também como uma rede social que permite aos usuários enviar e receber 

14 Disponível em: <https://brand.twitter.com/pt.html>. Acesso em: 10 set. 2017. 
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atualizações de outros contatos, em textos de até 140 caracteres, conhecidos como tweets. 

Desde sua criação, o Twitter tem passado por diversas transformações visuais e técnicas15,

modificando suas formas de uso e suas funcionalidades. Em maio de 2016, a rede reformulou algumas 

ferramentas e além dos 140 caracteres, o usuário pode postar fotos e vídeos, que não são inclusos na 

contagem dos caracteres.  

Escrever, tweetar, retweetar, linkar, compartilhar vídeos, imagens e textos, responder, citar e 

curtir são, respectivamente, os termos utilizados como linguagem do Twitter, que servem para 

organizar sistematicamente as relações entre sujeitos nesta rede.   

Silveira (2015), ao descrever em sua tese acerca do funcionamento do Twitter, tece algumas 

considerações sobre a interface entre sujeitos twitteiros.

A ideia da interface é bastante simples: responder, utilizando 140 caracteres, à questão que 
aparece no campo de digitação de um novo tuite e que interpela os sujeitos a participarem, 
constantemente, da produção discursiva nesse espaço, a partir da narração de fatos que 
ocorrem no nível do ordinário, daquilo que acontece com ele minuto a minuto (SILVEIRA, 
2015, p. 52). 

Discursivamente, o Twitter é mais do que um espaço social digital em que os sujeitos se 

relacionam. Compreendemos a rede Twitter como um espaço discursivo em que as postagens 

extrapolam o nível de interação informacional e o efeito de evidência provocado pela dinâmica do 

virtual, permitindo que os sentidos derivem para outros lugares, abrindo para outros sentidos.

Como “palco” de suposta autonomia e independência para (re)criar postagens, verbais e/ou 

visuais, em meio a tantas informações que circulam na internet, usuários da rede dão margem à 

criatividade, ao “brincar” em (suas) publicações, editando imagens, (re)criando, (re)produzindo 

escrita e/ou figura. Conseguir que a postagem receba o maior número de tweets, likes, retweets e

comentários faz parte da dinâmica da rede, o que, por sua vez, oferece ao sujeito (a sensação de) 

visibilidade como (possível) retorno. 

Essa (re)criação/(re)produção de imagens e figuras na internet, de “tom humorístico”, que 

tendem a se espalhar pela rede em pouco tempo, é conhecida pelos usuários virtuais por meme.16

15Disponível em: <http://youpix.virgula.uol.com.br/redes-sociais-2/timeline-twitter-design/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
16A designação meme foi empregada pela primeira vez em 1976, pelo sociólogo e escritor Richard Dawkins, que, por 
meio de estudos no campo da biologia e da medicina, defendia a ideia de que transmissões de genes culturais poderiam 
originar um tipo de evolução. Dawkins (1976), então, designa esses genes de “replicadores” e compreende que assim 
como os genes se propagam pulando de corpo para corpo, os memes – aproximação da palavra grega mimeme ao termo 
gene – propagam-se nos cérebros dos sujeitos, por meio de um processo de imitação. O autor explica que meme é um 
“substantivo que transmite a ideia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. [...] Pode -se, 
alternativamente, pensar que a palavra está relacionada à ‘memória’” (DAWKINS, 1976, p.122). 
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ocorrem no nível do ordinário, daquilo que acontece com ele minuto a minuto (SILVEIRA,
2015, p. 52).
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relacionam. Compreendemos a rede Twitter como um espaço discursivo em que as postagens 

extrapolam o nível de interação informacional e o efeito de evidência provocado pela dinâmica do 

virtual, permitindo que os sentidos derivem para outros lugares, abrindo para outros sentidos.

Como “palco” de suposta autonomia e independência para (re)criar postagens, verbais e/ou
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criatividade, ao “brincar” em (suas) publicações, editando imagens, (re)criando, (re)produzindo 

escrita e/ou figura. Conseguir que a postagem receba o maior número de tweets, likes, retweets e

comentários faz parte da dinâmica da rede, o que, por sua vez, oferece ao sujeito (a sensação de) 

visibilidade como (possível) retorno.

Essa (re)criação/(re)produção de imagens e figuras na internet, de “tom humorístico”, que

tendem a se espalhar pela rede em pouco tempo, é conhecida pelos usuários virtuais por meme.16

15Disponível em: <http://youpix.virgula.uol.com.br/redes-sociais-2/timeline-twitter-design/>. Acesso em: 9 set. 2017.
16A designação meme foi empregada pela primeira vez em 1976, pelo sociólogo e escritor Richard Dawkins, que, por
meio de estudos no campo da biologia e da medicina, defendia a ideia de que transmissões de genes culturais poderiam
originar um tipo de evolução. Dawkins (1976), então, designa esses genes de “replicadores” e compreende que assim
como os genes se propagam pulando de corpo para corpo, os memes – aproximação da palavra grega mimeme ao termo
gene – propagam-se nos cérebros dos sujeitos, por meio de um processo de imitação. O autor explica que meme é um 
“substantivo que transmite a ideia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. [...] Pode -se,
alternativamente, pensar que a palavra está relacionada à ‘memória’” (DAWKINS, 1976, p.122).

Esses memes, que rapidamente se alastram não somente nas redes sociais, mas, também, em 

sites e blogs, não correspondem a formulações prontas ou imagens e textos específicos. Assumem 

uma configuração com características próprias do digital, inclusive no que se refere à velocidade da 

propagação da rede, textualizando discursos que se (re)produzem (re)criando “versões” que reclamam 

gestos de interpretação. 

Coelho (2014), ao tratar da especificidade dos memes em sua dissertação de mestrado, salienta 

que esses discursos flutuam “pelo mundo virtual, afetando todos os usuários que entrarem em contato 

com ele, permitindo ainda que o leitor o “apanhe” enquanto flutua, e crie seu próprio recorte, sua 

própria versão, alterando-o como desejar, e novamente solte-o para o mundo” (COELHO, 2014, p. 5, 

grifo do autor). 

Da perspectiva materialista do discurso, ao tomarmos os memes como materialidade 

discursiva, não os vemos reduzidos ao sentido de transmissão de informação, pois, como sustenta 

Orlandi (2012, p. 21), “no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 

afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e 

produção de sentidos e não meramente transmissão de informação”. Sobre a recusa de Pêcheux à 

concepção de linguagem reduzida a instrumento comunicacional, Henry (1997) esclarece que não se 

trata de negar que a linguagem sirva para comunicar, apenas que este aspecto é apenas a parte visível 

de seu funcionamento. De fato, o processo que coloca os sujeitos a ocupar determinados lugares 

sociais é apagado, como afirma Henry em menção ao pensamento de Pêcheux, o que não leva esses 

sujeitos a se interrogar por tal processo. 

Na circulação de memes na rede, há mais do que um simples processo de relações sociais entre 

twitteiros, uma vez que essa propagação implica, a nosso ver, “processos de identificação dos sujeitos, 

de argumentação, de subjetivação, de construção da realidade” (ORLANDI, 2012, p. 21). Nessa 

perspectiva, na esteira discursiva, interessa-nos compreender como esses memes produzem sentidos, 

enquanto objeto linguístico-histórico, na discursividade que os constituem (ORLANDI, 2012).

Assim, o Twitter, rede na qual se instaurou a “guerra”, é um espaço propício para a (re)criação e 

propagação de memes, seja pela dinâmica rápida de circulação das postagens ou pela possibilidade 

de “autonomia” que o twitteiro exerce para (re)criar memes.

3. TRAJETOS DISCURSIVOS EM UMA “GUERRA” DE MEMES

Como exposto anteriormente, nosso material de análise é comporto por dois memes que 

fizeram parte deste “duelo” na rede. Objetivamos, assim, analisar o funcionamento dos jogos 
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perspectiva, na esteira discursiva, interessa-nos compreender como esses memes produzem sentidos,

enquanto objeto linguístico-histórico, na discursividade que os constituem (ORLANDI, 2012).

Assim, o Twitter, rede na qual se instaurou a “guerra”, é um espaço propício para a (re)criação e

propagação de memes, seja pela dinâmica rápida de circulação das postagens ou pela possibilidade

de “autonomia” que o twitteiro exerce para (re)criar memes.

3. TRAJETOS DISCURSIVOS EM UMA “GUERRA” DE MEMES

Como exposto anteriormente, nosso material de análise é comporto por dois memes que

fizeram parte deste “duelo” na rede. Objetivamos, assim, analisar o funcionamento dos jogos

imaginários em meio à disputa entre sujeitos da rede social Twitter que discursivizam de um lugar de 

“autoridade” na “Guerra Memeal” entre Brasil, Portugal e Argentina, observando quais efeitos de 

sentido produzem.   

As materialidades discursivas selecionadas foram recortadas da Timeline17 de usuários do 

Twitter e são compostas tanto pelo verbal como por imagens-visuais, as quais nomearemos de 

sequências discursivas (SD). Embora um meme nem sempre seja composto por imagem-visual18, os 

selecionados para o trabalho se dão na composição entre verbal e visual, pois o efeito de humor nas 

materialidades selecionadas se produz no imbricamento das imagens-visuais com os dizeres 

enunciados verbalmente. Assim como não há possibilidade de tudo ser dito na língua, também na 

imagem há algo a que não temos acesso, ou seja, há algo não visível, mas que também a constitui. 

Dizendo de outro modo, assim como o verbal, a imagem significa, porque aponta para outras imagens 

que já foram vistas antes, em outro lugar, sustentando-a. Isso ocorre porque é o interdiscurso que 

torna possível os dizeres, e nesse caso, imagens, que “[...] afetam o modo como o sujeito significa em 

uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 2012, p. 31). 

Cabe lembrar que ao (re)produzir um meme, twitteiros têm “autonomia” para editar 

(re)cortando, (re)montando, (re)criando outros memes em suas publicações. Nezo (2016) ao tratar em 

sua dissertação de Mestrado acerca da formulação, circulação e funcionamento discursivo da 

fotomontagem no Facebook, contribui para pautarmos nossa discussão, neste momento, sobre a 

disputa entre twitteiros pela “autoria” de um meme. O autor salienta que a fotomontagem não é apenas 

uma única imagem visual, uma vez que pode ser constituída por outras e até por outros elementos 

significantes, inclusive verbais. Para ele, “a composição com diversos elementos é constitutiva da 

técnica, a capacidade de reunir fragmentos de diferentes naturezas e também situadas em diferentes 

espaços temporais” (NEZO, 2016, p. 132). Logo, considerando a (re)criação de um meme semelhante 

à de uma fotomontagem, podemos observar que, se o sujeito tem “liberdade” para editar o meme que 

(re)produz e não assina pelo conteúdo que publica, identificar a autoria de um meme é algo mais 

difícil do que disputá-la, já que funciona no/pelo anonimato.  

Analiticamente, a construção de memes no Twitter põe em funcionamento “a imagem”, tanto 

pela representatividade da imagem-visual quanto pelas formações imaginárias postuladas por 

Pêcheux (1997a), conforme as posições-sujeito no discurso, visto que, nesse processo, entram em 

jogo, constitutivamente, as imagens recíprocas que os sujeitos fazem de si e das práticas de que são 

17 O termo Timelime se refere à Linha do Tempo do Twitter – local onde é possível publicar e visualizar tweets dos perfis 
que estão sendo seguidos. 
18 Usamos imagem-visual ao nos referirmos à imagem icônica veiculada nos memes, diferentemente de imagem como 
funcionamento imaginário.
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Esses memes, que rapidamente se alastram não somente nas redes sociais, mas, também, em

sites e blogs, não correspondem a formulações prontas ou imagens e textos específicos. Assumem

uma configuração com características próprias do digital, inclusive no que se refere à velocidade da

propagação da rede, textualizando discursos que se (re)produzem (re)criando “versões” que reclamam

gestos de interpretação. 
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(re)produz e não assina pelo conteúdo que publica, identificar a autoria de um meme é algo mais 
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pela representatividade da imagem-visual quanto pelas formações imaginárias postuladas por

Pêcheux (1997a), conforme as posições-sujeito no discurso, visto que, nesse processo, entram em
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parte. De acordo com o autor, no discurso funcionam uma série de formações imaginárias que 

determinam o lugar que “A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de 

seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997a, p. 82). Esse jogo de relações imaginárias 

se estabelece em funcionamento na SD1 e SD2. 

Nas duas SDs, ao se identificarem com um lugar de pertencimento ao Brasil, os sujeitos 

twitteiros se marcam, discursivizando de uma posição de autoridade do dizer. As redes sociais têm 

permitido ao sujeito comum, “ordinário”, um poder de voz e de fazer-se ouvir. “Qualquer sujeito”, 

desde que crie um perfil, tenha acesso à rede e se submeta às regras de funcionamento, tem o “poder” 

de dizer, mostrar e se fazer ver. Embora haja uma estrutura de funcionamento do Twitter “regulando” 

os usuários, neste espaço o sujeito tem a ilusão de ser dono de si, efeito provocado pela própria 

dinâmica da rede, de que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, “autorizando” seu próprio dizer 

e “desautorizando” o dizer do outro.

SD1 

Disponível em:< https://mobile.twitter.com/DiosDiego1986/status/743810406024679424>.
Acesso em: 4 set. 2017.

SD2 
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parte. De acordo com o autor, no discurso funcionam uma série de formações imaginárias que

determinam o lugar que “A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de

seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997a, p. 82). Esse jogo de relações imaginárias
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dinâmica da rede, de que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, “autorizando” seu próprio dizer

e “desautorizando” o dizer do outro.

SD1
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Acesso em: 4 set. 2017.

SD2
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Acesso em: 4 set. 2017.

Na SD1, o enunciado “Até o Google sabe”, acompanhado pela suposta imagem visual da 

página inicial de pesquisa do Google, seguido de “Brasil Melhores Memes”, faz-nos pensar na 

posição hierárquica do sujeito que enuncia, que se coloca em um lugar de autoridade e superioridade, 

validando o seu dizer como legítimo e, por conseguinte, desautorizando o dizer do outro. A

combinação entre imagem visual e enunciados reforça o lugar em que o twitteiro do Brasil se coloca 

na hierarquia da disputa, pois, tal composição, embora não se saiba se foi editada ou não, ressoa o 

efeito de que o Google, uma empresa de visibilidade mundial – além de ser o maior mecanismo de 

busca na internet – reconhece o Brasil como o produtor de melhores memes. 

O jogo de imagens que os twitteiros brasileiros têm de si e dos outros, no caso, de Portugal e 

da Argentina, é construído na SD1, a partir do funcionamento de relações de força que, segundo 

Orlandi (2002), são constitutivas dos discursos, de modo que as palavras significam diferentemente, 

dependendo dos lugares que os sujeitos ocupam, no seu interior. Equivale a dizer que aquilo que o 

sujeito diz é determinado pela posição que ele ocupa dentro de uma dada Formação Discursiva (FD).

Logo, na SD1, mesmo no espaço do riso, do “brincar”, há uma disputa hierárquica por poderes que 

não se apagam em termos de imaginário que retorna, pela memória, e não se desestabiliza nesse 

processo, pois continua funcionando e regulando. 

Esse sujeitos comuns, que pela tomada de posição na rede ganham autoridade em “poder 

dizer”, buscam legitimar seus dizeres. De acordo com Bourdieu (1996, p. 160), ao enunciarmos “não 

procuramos somente ser compreendidos mas também obedecidos, acreditados, respeitados, 

reconhecidos”. No entanto, para que a estrutura da relação de produção linguística se estabeleça, 

depende das relações de força simbólica que se estabelece na rede entre aqueles que se inscrevem 
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Na SD1, o enunciado “Até o Google sabe”, acompanhado pela suposta imagem visual da

página inicial de pesquisa do Google, seguido de “Brasil Melhores Memes”, faz-nos pensar na

posição hierárquica do sujeito que enuncia, que se coloca em um lugar de autoridade e superioridade,

validando o seu dizer como legítimo e, por conseguinte, desautorizando o dizer do outro. A

combinação entre imagem visual e enunciados reforça o lugar em que o twitteiro do Brasil se coloca

na hierarquia da disputa, pois, tal composição, embora não se saiba se foi editada ou não, ressoa o 

efeito de que o Google, uma empresa de visibilidade mundial – além de ser o maior mecanismo de

busca na internet – reconhece o Brasil como o produtor de melhores memes. 

O jogo de imagens que os twitteiros brasileiros têm de si e dos outros, no caso, de Portugal e

da Argentina, é construído na SD1, a partir do funcionamento de relações de força que, segundo 

Orlandi (2002), são constitutivas dos discursos, de modo que as palavras significam diferentemente,

dependendo dos lugares que os sujeitos ocupam, no seu interior. Equivale a dizer que aquilo que o

sujeito diz é determinado pela posição que ele ocupa dentro de uma dada Formação Discursiva (FD).

Logo, na SD1, mesmo no espaço do riso, do “brincar”, há uma disputa hierárquica por poderes que

não se apagam em termos de imaginário que retorna, pela memória, e não se desestabiliza nesse

processo, pois continua funcionando e regulando.

Esse sujeitos comuns, que pela tomada de posição na rede ganham autoridade em “poder

dizer”, buscam legitimar seus dizeres. De acordo com Bourdieu (1996, p. 160), ao enunciarmos “não

procuramos somente ser compreendidos mas também obedecidos, acreditados, respeitados, 

reconhecidos”. No entanto, para que a estrutura da relação de produção linguística se estabeleça, 

depende das relações de força simbólica que se estabelece na rede entre aqueles que se inscrevem

neste lugar que permite dizer. Assim, não basta querer dizer, o sujeito precisa estar autorizado a dizer, 

pois, conforme Bourdieu (1996, p. 89), um enunciado está “condenado ao fracasso quando anunciado 

por alguém que não disponha do ‘poder’ de pronunciá-lo”, isto é, quando “o locutor não tem 

autoridade para emitir as palavras que enuncia”.

De acordo com o que propõe Bourdieu (1996), o discurso de autoridade é preciso ser 

reconhecido como tal para que possa exercer seu efeito e ser reconhecido como legítimo e essa 

legitimação se dá, na maioria das vezes, devido ao lugar institucionalizado no qual o sujeito de 

autoridade se inscreve e enuncia.  

As formulações de Bourdieu (1996) nos possibilita pensar que, se a autoridade do dizer é 

constituída a partir do lugar ocupado pelo sujeito em dada instituição reconhecida como legítima, na 

rede social Twitter, o sujeito que enuncia é autorizado pela própria dinâmica da rede, que permite ao 

sujeito “ordinário”, ganhar “voz” em meio à multidão. Além disso, as condições de (re)produção de 

um meme, concedem ao twitteiro a ilusão de autoridade de seu dizer. 

Na SD2, a hierarquia da disputa e a (des)autorização do próprio dizer e do dizer do outro, 

novamente retornam, no eixo da formulação. O meme dessa SD é construído pela (re)produção de 

postagens do site G1, enunciando a “vitória” do Brasil contra Portugal, e a disputa entre Brasil e 

Argentina na “Guerra Memeal”, juntamente com o enunciado “Não vou mentir, tô achando muito 

bom, rsrsrs.”. O fato de o meme ser editado com postagens do G1, um dos sites de notícia de maior 

visibilidade e acesso no Brasil, faz ecoar sentidos de veracidade, legitimidade, colocando os 

brasileiros em suposta posição de vantagem, como se estivessem duelando, além do campo 

imaginário, com esses países em que o Brasil apresenta uma suposta rivalidade. 

Tanto a SD1 quanto a SD2 são marcadas pelo enunciado “Guerra Memeal”. A construção de 

uma disputa virtual batizada por “guerra” chamou-nos a atenção. Considerando que os sentidos não 

são fixos às palavras, o termo “guerra” pode apresentar significações diferentes conforme as 

condições de produção e a posição ocupada pelo sujeito. O Dicio, Dicionário Online de Língua 

Portuguesa (2017), traz alguns possíveis usos do termo “guerra”:

s.f. Luta armada entre nações ou entre partidos do mesmo povo. Guerra aberta, hostilidade
declarada, constante. Guerra civil, luta armada entre partidos da mesma nacionalidade.
Guerra fria, hostilidade latente, que não eclodiu em conflito armado, nas relações
internacionais, especialmente entre as grandes potências. Guerra de nervos, período de forte 
tensão entre indivíduos, nações ou partidos adversários. Guerra química, forma de guerra em
que seriam empregados agentes químicos, biológicos ou radiológicos. Guerra total, guerra
que abrange todas as atividades de um povo e visa a aniquilar o adversário. Fazer guerra (a
alguém), opor-se constantemente a seus desígnios. Homem de guerra, perito na arte militar. 
Nome de guerra, pseudônimo pelo qual alguém é conhecido em determinados setores de sua 
atividade. Guerra santa, aquela levada a efeito em nome de razões religiosas (CABRAL;
NEVES; SANTOS, 2017).
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Pela perspectiva discursiva, pensamos o termo “guerra” como um pré-construído, isto é, 

aquilo que já está posto, estabilizado, “o já-dito que está na base do dizível” (ORLANDI, 2012, p. 

31).  Pelo trabalho da memória, o que retorna no eixo da formulação ao pensarmos em “guerra” são 

sentidos referentes ao bélico, a armas, bombas, tiros. Porém, na construção “Guerra Memeal”, o termo 

“guerra”, ao ser deslocado para o digital, abre para outros sentidos possíveis, uma vez que uma guerra 

bélica não produz os mesmos sentidos de uma guerra virtual. 

Considerando grandes conflitos, inclusive de ordem mundial, que foram intitulados de 

“guerra” e que permanecem vivos na memória social19, podemos justificar “guerra” como um termo 

impactante que produz visibilidade e atrai a atenção. “Guerra” provoca um efeito de ressonância, 

causando repercussão e propagação tanto na sua divulgação noticiosa midiática quanto para o cenário 

virtual do Twitter. “Guerra Memeal” produz efeitos de neologismo, de “novidade” por ser da rede.  

No jogo entre o mesmo – “guerra” pré-construído – e o diferente – “guerra” neologismo, há um efeito 

de deslocamento de um termo já dado, para a criação de um nome que se apresenta como novo na 

rede, caracterizado por um cenário diferente como “pano de fundo”, outras condições de produção e 

um local diferente de circulação. No entanto, ao mesmo tempo em que esse deslocamento abre espaço 

para outros sentidos, questionamo-nos até que ponto esse deslizar dá aberturas para pensar o 

polissêmico. Em nosso entendimento, há um movimento paralelo: ao mesmo tempo em que desloca 

e abre para o novo, estabiliza no próprio neologismo. 

Embora trate-se de uma disputa entre países, ainda que no campo do humor e do virtual, essa 

“guerra” se dá apenas no universo imaginário, pois há o apagamento da historicidade, de modo que 

os sujeitos, na sua ilusão de origem do dizer, não se interrogam pelo motivo de uma suposta ou real 

rixa entre tais países e de como isso retorna, pelo trabalho da memória discursiva. É porque existe 

uma memória em funcionamento que os sentidos significam. Mas é, também, pelo apagamento dessa 

memória que eles são estabilizados. Ainda que no espaço da “brincadeira”, que abre para o 

“diferente”, a “guerra” se estende no jogo por uma demarcação hierárquica por poderes, que retorna, 

pela memória, e continua funcionando e regulando, fazendo com que, mesmo no/pelo “diferente”, os 

sentidos sejam estabilizados.

Pode-se pensar, então, no funcionamento de relações de força na disputa entre esses sujeitos 

que discursivizam de um lugar de pertencimento à nação, uma vez que, segundo Orlandi (2002, p). 

Essas relações são constitutivas dos discursos, de modo que as palavras significam diferentemente, 

19 Mariani (1998, p. 34) aborda a memória social como resultante de um processo histórico de “disputa de interpretações para os acontecimentos 
presentes ou já ocorridos, sendo que, como resultado do processo, ocorre a predominância de uma de tais interpretações e um (às vezes aparente) 
esquecimento das demais. Naturaliza-se, assim, um sentido ‘comum’ à sociedade, ou em outras palavras, mantém-se imaginariamente o fio de uma 
lógica narrativa”.
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dependendo dos lugares que os sujeitos ocupam, no seu interior. Equivale a dizer que aquilo que o 

sujeito diz é determinado pela posição que ele ocupa dentro de uma dada FD. Logo, mesmo no espaço 

do riso, do “brincar”, há uma disputa hierárquica por poderes que não se apagam em termos de 

imaginário que retorna, pela memória, e não se desestabiliza nesse processo, pois continua 

funcionando e regulando.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio à amplitude de informações que circulam no Twitter, fazer com que um tweet 

“conquiste” a atenção dos usuários desta rede, seja por um “curtir” ou um retweet, tem sido um 

desafio para aqueles que se inscrevem neste espaço virtual. Nesse sentido, nesse trabalho procuramos 

analisar funcionamento dos jogos imaginários em meio à disputa entre sujeitos da rede social Twitter

que discursivizam de um lugar de “autoridade” na “guerra memeal” entre Brasil, Portugal e 

Argentina, observando quais efeitos de sentido produzem. 

O Twitter, rede na qual se instaurou a “guerra”, é um espaço propício para a (re)criação e 

propagação de memes, seja pela dinâmica rápida de circulação das postagens ou pela possibilidade 

de “autonomia” que o twitteiro exerce para (re)criar memes, ainda que esta “suposta” autoria funcione 

no/pelo anonimato. Pensado pelo viés discursivo, o Twitter extrapola a dimensão social digital de 

relacionamentos entre sujeitos. Nos tweets, retweets e likes, além de informações ou “brincadeiras”, 

discursos são (re)produzidos neste espaço do dizer, abrindo para o jogo entre paráfrase e polissemia,

de modo que os sentidos sejam repetidos/reafirmados ou até silenciados/apagados.

É importante pensar que o jogo da (des)autorização do dizer entre sujeitos no Twitter vai além 

do seu funcionamento técnico e comunicacional, pois, a disputa para ter vez e voz é marcada não 

somente pelo “poder dizer”, mas por quem pode dizer o quê. E é nesse jogo de autorizar o seu dizer, 

desautorizando o dizer do outro, lugar em que as relações de força se estabelecem, que o sujeito que 

enuncia na rede “requer” o reconhecimento do dizer, para que seja aceito como legítimo.
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A OPRESSÃO ESTÉTICA E AS SIGNIFICAÇÕES CORPORAIS: DA PSICANÁLISE 
AO REFORÇO COMPORTAMENTAL1

Ana Luiza Cordeiro2

Regina Reinert3

RESUMO

O corpo que, a priori, é pertencente ao indivíduo e sua múltipla manifestação recai sobre uma 
apropriação sistêmica e social, deixando de manifestar sua referenciação pessoal e subjetiva. O 
artigo faz uma explanação histórica da construção social buscando evidenciar as ocorrências e 
consequências que afligem a mulher, tanto nas esferas individuais quanto nas coletivas, quando se 
tratando do cerceamento através da corporeidade. Diante das anotações freudianas e dos 
conceitos de Bourdieu e Wolf, busca-se traçar uma compreensão de como as estruturas patriarcais 
e a violências à mulher se engendram nas micro e macro esferas sociais, perpetuando uma 
constante desapropriação corporal da mulher e mantendo as relações de hierarquia e poder dos 
homens, e de como tais sistemas perpetuados e reforçados se manifestam tanto no âmbito 
particular e subjetivo – psicanalítico –, quanto no âmbito coletivo e social – condicionante e 
comportamental. Para tanto, utiliza-se uma metodologia bibliográfica e descritiva, explorando o 
cenário teórico e entrelaçando as concepções que tangem a realidade social que abarcam as 
opressões estéticas corpóreas.

Palavras-chave: Corpo; Patriarcado; Violência; Psicanálise; Sociedade.

INTRODUÇÃO

O estético que, a priori, traria o conforto e agrado visual nas relações sujeito-mundo 

assume um papel impositivo e segregacionista no que tange as aceitações corporais. Sobretudo as 

mulheres são, historicamente, referidas aos padrões impostos de belo, cabendo-lhes buscar 

assemelharem-se ao que, arbitrariamente, é caracterizado como padrão de beleza física. Para 

Bucci e Kehl (2004, p. 174-175),

O corpo-imagem que você apresenta ao espelho da sociedade vai determinar sua 
felicidade não por despertar o desejo ou o amor de alguém, mas por constituir o objeto 
privilegiado do seu amor-próprio: a tão propalada autoestima, a que se reduziram todas 
as questões subjetivas na cultura do narcisismo.

Quando a mulher é reduzida ao corpo, ela se desata de sua atuação social como indivíduo, 

já que a generalização dos corpos anatômicos implica um reducionismo comportamental que 

desprende o ser anatômico do ser psicossocial, perdendo ou reduzindo sua legitimidade e sua 

subjetividade (WOLF, 1992). O corpo físico desata-se de seu desempenho fundamental de 

existência-mundo, caindo numa existência vendável e puramente estética, que visa cumprir um

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo, corpo e subjetividade, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Mestranda, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ana.luiza.cordeiro@gmail.com,
3 Mestre, Uniter, r.reinert@hotmail.com.
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papel de adorno. A modelação corporal atende, portanto, aos critérios estipulados por sujeitos 

coletivos e institucionais, se estende e penetra nas camadas culturais e sociais alterando e 

determinando a construção da autoimagem e autoestima feminina.

O artigo pretende discutir como as relações e estruturas sociais que cerceiam o corpo 

feminino se manifestam em moldes patriarcais, violentos e opressores, sendo manifestados em 

múltiplos eixos de análise, tanto psicanalíticos, partindo das anotações de Freud, quanto 

sociabilizantes, partindo dos constructos históricos que engendram a ação coletiva. Assim, busca-

se a compreensão de como o corpo feminino é vislumbrado atualmente, diante dos percalços 

históricos e sua luta de (re)apropriação pela mulher. Através de uma metodologia bibliográfica, 

entrelaçando autores e suas manifestações quanto ao papel corporal na sociedade, o embasamento 

nas anotações freudianas inferem as concepções quanto ao terrorismo opressor da estética às 

mulheres. No âmbito social e coletivo, a manifestação de poder masculino se pauta nas teorias de 

Bourdieu, Wolf e demais autores que permeiam as esferas do comportamento social.

A CONSTRUÇÃO DO CORPO FEMININO

A sociedade se compõe numa complexa troca entre o que ela é, a partir da construção 

histórica, e o que os sujeitos são, em que há um caminho social preexistente aos sujeitos como 

seres individuais e à constante readequação e reconstrução de sua estrutura a partir dos atos e 

novos sujeitos que se inserem na sociedade (ROCHA; RODRIGUES, 2012). Para Boltanski 

(1984, p.183),

O corpo é como um objeto cuja posse marca o lugar do indivíduo na hierarquia das 
classes, pela sua cor (descorada ou bronzeada), textura (flácida e mole ou firme e 
musculosa), pelo volume (gordo ou magro, rechonchudo ou esbelto), pela amplidão, 
forma ou velocidade de seus deslocamentos no espaço (desajeitado ou gracioso) é um 
sinal de status – talvez o mais íntimo e daí o mais importante – cujo resultado simbólico 
é tão maior, pois, como tal, nunca é dissociado da pessoa que o habita.

Encontra-se então uma relação dúbia, na qual a obtenção e a manutenção do corpo 

saudável são modeladas de forma simplista e reduzidas ao esteticismo. Esse estereótipo é 

amplamente divulgado na mídia e adotado como padrão referencial de saúde e bem-estar.

É através da educação, em suas diversas esferas formais ou não, familiares, sociais, 

implícitas ou explícitas, que se manifestam os princípios, regimentos, normas e atos sociais 

aceitos ou não (ROCHA; RODRIGUES, 2012). Os sujeitos, por sua vez, perdem sua identidade e 

sua individualidade corpórea, deixando moldar-se pela dominação da expressão de uma 

sociedade que assume uma identidade irreal e utópica (WOLF, 1992).
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sinal de status – talvez o mais íntimo e daí o mais importante – cujo resultado simbólico 
é tão maior, pois, como tal, nunca é dissociado da pessoa que o habita.

Encontra-se então uma relação dúbia, na qual a obtenção e a manutenção do corpo 

saudável são modeladas de forma simplista e reduzidas ao esteticismo. Esse estereótipo é 

amplamente divulgado na mídia e adotado como padrão referencial de saúde e bem-estar.

É através da educação, em suas diversas esferas formais ou não, familiares, sociais, 

implícitas ou explícitas, que se manifestam os princípios, regimentos, normas e atos sociais 

aceitos ou não (ROCHA; RODRIGUES, 2012). Os sujeitos, por sua vez, perdem sua identidade e 

sua individualidade corpórea, deixando moldar-se pela dominação da expressão de uma 

sociedade que assume uma identidade irreal e utópica (WOLF, 1992).

Ainda que o corpo seja um referente pertencente, sobretudo, ao individuo e manifeste sua

presença-mundo através dos meandros de subjetividade, ele também compõe um espectro social e 

coletivo, constituindo a cultura. Os modos de vestir, a linguagem corporal, os adornos referentes à 

comunidade são, entre outros, intrincados à estética e aos padrões que definem o ser-belo. Portanto,  

o corpo físico, ainda que pleno de suas funções biológicas, não pode se desprender de seu papel

social visual (RODRIGUES, 1999). Ainda que os sujeitos assumam essa expressão, ela não é, 

portanto, natural, e sim naturalizada, imposta, condicionante.

Os padrões estéticos, numa visão histórica e cultural, sofreram alterações e remodelações. 

Percebe-se a mudança dos conceitos de belo em todo o caminhar dos séculos, bem como suas 

regionalizações, assim como aponta Grieco (1991, p.81),

De esbelta a roliça e de natural a pintada, a silhueta e o rosto femininos foram 
correspondendo às diferentes condições de dieta, de estatuto e de riqueza, dando origem 
a novos padrões de aparência e gosto, a novos ideais de beleza e de erotismo.

Mas, ainda que sejam evidentes as mudanças estéticas no decorrer histórico, hoje elas 

chegam mais próximas a uma unificação estética. Os corpos magros, esculpidos, definidos, 

malhados, ganham dimensões mundiais, e os padrões de beleza começam a ser incorporados, 

negando biótipos e especificações culturais. A indústria da beleza se globalizou e instaurou sem 

grandes recortes regionais ou culturais que caracterizam os tipos físicos (ANTONIO, 2009).

Ou seja, o corpo suprime seu simbolismo e sua força de expressão individual e cultural, 

para se remodelar em conceitos de universalização estética. Bourdieu, em A dominação 

Masculina (2003), aponta a relação que se constrói com o próprio corpo e o com o corpo social, 

que expõe, explicita e apresenta o self. Sendo o físico uma parte e uma continuidade da esfera 

psíquica e emocional do sujeito, que significa e representa os valores, crenças e construção 

socioeducacional. Assim, essa relação autoperceptiva nascida da incorporação das estruturas 

sociais controladoras instaura que o sujeito incorpore a necessidade de bem apresentar o corpo 

físico. Sabendo que os cuidados estéticos são lidos, de modo geral, como zelo, confiança e 

credibilidade, os tratamentos estéticos, dietas e manutenção de um padrão corporal, adquirem 

simbolismos de aprovação da sociedade, comumente atrelados ao sucesso, à ascensão pessoal e 

profissional, conquistas em esferas diversas – desde os parceiros, quanto chefes e, até mesmo, 

desconhecidos (WOLF, 1992).

Mas, destaca Bourdieu (2003), essa necessidade de se fazer belo e zeloso em relação a si 

próprio parte de um esforço que não é finalizado na própria satisfação, e sim diante de um reforço 

intrínseco, naturalizado e violento de rejeição e autocrítica. Numa busca incessante e árdua de se 

enquadrar e se perceber pertencente de um grupo ou ambiente que, de fato, não existe fora da 
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construção estética utópica social (COSTA, 2004). Ou seja, os conceitos por trás do estético –

confiança, amor próprio, saúde, equilíbrio entre mente e corpo – que são veementemente

atrelados à busca do corpo saudável e dos cuidados alimentares e é apenas uma fina e sagaz 

camada que oculta um terrorismo nutricional e psicológico de sentir-se à parte e incondizente 

com as expectativas e construções alheias.

Isso dá, então, a ilusória sensação de fuga do sistema impositivo, mas que faz a mulher 

manter-se condicionada no mesmo sistema manipulativo, encoberto agora com o pressuposto de 

que ela é livre para fazer escolhas em seu estilo de vida. Por fim, o sujeito é impelido a querer sob 

uma ludibriada ótica liberta e autônoma algo que lhe é apresentado como agradável e desejável, 

num aspecto obrigatório.

HISTÉRICAS E FAMINTAS

O século XX é marcado por uma preocupação aguçada no aspecto referencial da estética e 

modelação social corporal, mas não apenas no que tange ao binômio sociedade e corporeidade, 

mas também ao que se estende ao binômio saúde física e mental. Nessa intensa e corrosiva 

obsessão por controlar e manter as engendradas articulações de poder masculinas, a sociedade 

esculpiu ardilosamente comunidades e gerações de mulheres exaustivamente preocupadas em 

moldarem-se em arquétipos estéticos, padrões corporais, estereótipos intangíveis, inalcançáveis 

pela maioria, senão por todas as mulheres. Assim, perpetua-se uma onda de gerações nascidas, 

crescidas e resignadas na infelicidade de não ser e, mais do que isso, saber que nunca serão, 

felizes por jamais serem capazes de atingir a magreza, a saúde estética da capa de revista, o bem-

estar consigo mesma, logo que ele é, em si próprio, inalcançável (COSTA, 2004).

Mais do que o sofrimento de autorrejeição, os transtornos causados pela negação corporal 

e opressão social diante da recusa da imagem corporal começa, em muitos casos, a acarretar 

distúrbios de imagem e distúrbios alimentares. Desde os primeiros relatos, datados por Freud 

(1969), as maiores incidências são em mulheres e continuam a se manifestar no público feminino 

em índices muito mais alarmantes (SANTOS, 2008). A partir de uma perspectiva freudiana, os 

distúrbios alimentares, tomados do princípio da opressão e submissão feminina, podem ser 

analisados como uma somatização do patriarcado e das violências machistas para, ainda que em 

um grito silencioso, haver alguma forma de manifestação (FREUD, 1969).

Freud (1969) justifica o hibridismo entre anorexia e histeria pela intensa relação das 

cargas afetivas e as manifestações corporais. Na teoria psicanalítica de Freud, “todo um grupo de 

sensações físicas que ordinariamente seriam consideradas como determinantes de causas 
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estar consigo mesma, logo que ele é, em si próprio, inalcançável (COSTA, 2004).

Mais do que o sofrimento de autorrejeição, os transtornos causados pela negação corporal 

e opressão social diante da recusa da imagem corporal começa, em muitos casos, a acarretar 

distúrbios de imagem e distúrbios alimentares. Desde os primeiros relatos, datados por Freud 

(1969), as maiores incidências são em mulheres e continuam a se manifestar no público feminino 

em índices muito mais alarmantes (SANTOS, 2008). A partir de uma perspectiva freudiana, os 

distúrbios alimentares, tomados do princípio da opressão e submissão feminina, podem ser 

analisados como uma somatização do patriarcado e das violências machistas para, ainda que em 

um grito silencioso, haver alguma forma de manifestação (FREUD, 1969).

Freud (1969) justifica o hibridismo entre anorexia e histeria pela intensa relação das 

cargas afetivas e as manifestações corporais. Na teoria psicanalítica de Freud, “todo um grupo de 

sensações físicas que ordinariamente seriam consideradas como determinantes de causas 

orgânicas eram no seu caso de origem psíquica, ou pelo menos possuíam um significado 

psíquico" (FREUD, 1976, p. 132). Também, aponta Freud, todo excesso emocional carga 

psíquica, pressão ou negligência social, bem como as ausências afetivas que não eram expressas 

através da fala, tornavam-se sentimentos acumulados e, por consequência, resultavam em 

traumas.

Todo evento, toda impressão psíquica é revestida de uma determinada carga de afeto da 
qual o ego se desfaz ou por meio de uma reação motora, ou pela atividade psíquica 
associativas e a pessoa é de, ou reluta em, eliminar esse afeto excedente, a lembrança da 
impressão passa a ter a importância de um trauma e se torna causa dos sintomas 
histéricos permanentes (FREUD, 1976, p. 123).

Para o psicanalista, os sentimentos negativos tornavam-se traumas e, por disposições 

emocionais ou mentais, eram associados aos alimentos ou ao ato de alimentar-se, causando a 

ojeriza ou repulsa à alimentação. Assim, as pacientes evitavam ingerir alimentos, nem sempre 

sendo a magreza o principal objetivo, mas conquistando-a ao longo das semanas.

Ainda na análise bio-psico-comportamental, Freud (1976) relaciona a neurose nutricional 

à melancolia. Essa neurose nutricional, que nos relatos de Freud era descrita como a perda de 

apetite pós-traumático, seria uma somatização, ou reflexo biológico a um elemento psíquico, logo 

que o ato de não comer priva o corpo biológico de sustento nutricional essencial à vida.

A educação machista, o sistema patriarcal, as bases superprotetoras que pautam o 

comportamento feminino em delicadas manifestações do ser-mulher, incubem aos papeis de 

gênero um desempenho que cerceia e boicota a atuação espontânea e liberta feminina. Assim, os 

sistemas comportam-se como se as mulheres necessitassem de acolhimento e proteção masculina, 

impedindo a subversão da força feminina. Aliada às cruéis imposições estéticas e ao reforço da 

insegurança social, os transtornos alimentares ganham espaço e se inserem como um caminho 

cada vez mais frequente, pautando-se como um espaço cada vez mais convidativo, pois são 

receptivos ao público feminino, são socialmente designados à mulher e, evidenciando a face cruel 

da sociedade, são substancialmente encobertos e omitidos. Portanto, a mulher tem, 

constantemente, seu espaço reduzido aos papéis estipulados, encarcerando emoções e 

sentimentos, negando sua fala e deixando de entoar sua voz emancipada do machismo (FREUD, 

1976).

Ainda que os transtornos alimentares mais recorrentes, como a anorexia e a bulimia, 

tenham se manifestado já nas análises datadas de 1930 (FREUD, 1969), a compreensão e 

aceitação delas como doenças que englobam impactos e consequências bio-psico-sociais, não é 

de plena compreensão. Os transtornos alimentares ferem o indivíduo nas três vertentes de sujeito 

– corpo biológico, psicológico e social –, e como apontado por Freud, as causas podem ser
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indiretas, ligadas às frustrações ou “traumas”, que se manifestam em repressões alimentares 

autoindutivas inconscientes (1969). A alimentação saudável aponta seus não tão sutis indícios de 

perpetuação da opressão feminina quando dados indicam que transtornos alimentares como a

bulimia, a anorexia, a vigorexia e a ortorexia tornam-se cada vez mais comuns e são queixas cada 

vez mais recorrentes em consultórios (SANTOS, 2008).

A bulimia é, geralmente, caracterizada pela manutenção de hábitos alimentares 

organizados, mas com episódios de descontrole alimentar seguidos por métodos compensatórios, 

como intensas rotinas de atividades físicas e indução de vômitos para evitar ou compensar a 

ingestão alimentar. A vigorexia representa a exagerada rotina de treinos e exercícios. Se 

manifesta com uma dismorfia corporal que acarreta numa constante e mais pesada rotina de 

exercícios físicos e dietas. Já a ortorexia é referente à busca pela alimentação natural, extrema e 

neuroticamente saudável. Todas os transtornos têm em comum uma coisa: a busca pelo corpo 

magro, saudável, pelo bem-estar abandona o prazer e recai numa busca incessante e cruel pelo 

sem fim, uma luta diária contra o próprio ato de existir e de se habitar (CAMARGO, 2007).
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estéticas já se fundiam com conceitos de satisfação e plena realização dos sujeitos.

A atitude  estética  em relação  ao  objetivo  da  vida   oferece  muito  pouca  proteção 
contra  a  ameaça  do  sofrimento,  embora possa compensá-lo  bastante.  A fruição da
beleza dispõe de uma qualidade peculiar  de sentimento, tenuemente intoxicante.  A 
beleza não  conta  com  um  emprego  evidente;  tampouco  existe claramente  qualquer 
necessidade  cultural  sua.  Apesar disso, a civilização  não   pode  dispensá-la (FREUD, 
1969, p. 102).

Ainda que para Freud não houvesse necessidade cultural de ser belo, ele já evidencia a 

necessidade social de se sentir pertencente aos conceitos estéticos. O ato de pertencer ou sentir-se 
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(1969), naturalmente a mente trabalha em mecanismo de diminuir os sofrimentos eufóricos, e 
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negação do eu-natural que, por conseguinte, se manifesta em transtornos alimentares.
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indiretas, ligadas às frustrações ou “traumas”, que se manifestam em repressões alimentares 
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negação do eu-natural que, por conseguinte, se manifesta em transtornos alimentares.

CAPITALISMO E PODER

As relações de poder reforçam as imposições sociais, culturais e de gênero que se pautam 

nas diferenças de classes e têm como pano de fundo o capitalismo, que enfatiza e corrobora para  

que haja sempre um sistema opressor, reforçando e aumentando essas diferenças 

socioeconômicas. O capitalismo cria um sistema que privilegia os sujeitos que se enquadram, ou 

melhor se adéquam, aos limites classicistas (GRIECO, 1991).

Rocha e Rodrigues (2012) questionam a nova onda de direitos trabalhistas, que incentiva o

cuidado com o corpo, o zelo ao bem-estar biológico, e a manutenção de um estágio saudável social 

e trabalhista. O século XX, junto com as lutas operárias, deu início à luta pela reforma nas 

condições trabalhistas. Redução da jornada diária, condições dignas e salários equipares foram 

pautas que marcaram os espaços sociais, mas que não se encerraram quando as leis trabalhistas 

foram instauradas.

Ainda segundo os autores, mais recentemente, a alimentação ganhou espaço no debate da 

manutenção do ser saudável. Além do melhor desempenho profissional e redução de custos 

mediante a boa saúde dos funcionários, uma complexa rede que vincula corpo, mente e saúde 

ganhou força nos últimos tempos. Cuidar do corpo biológico seria, portanto, atrelado ao bem-

estar psíquico. Ainda que o autocuidado proporcione maior equilíbrio e bom funcionamento do 

organismo, gerando, por conseguinte, satisfação emocional ou mental, a persistente vinculação do 

bem-estar anatômico e biológico ao corpo físico, acaba gerando a simplista ligação e reforço 

entre estética e satisfação emocional, felicidade, bem-estar (WOLF, 1992).

Essa ligação torna-se reducionista, excluindo a busca pelo bom funcionamento do  

organismo e mente como unidade, e remodelando para um condicionamento de corpo saudável 

numa imposição de se repensar o consumo alimentar num ato compulsório de atingir o bem-estar 

não mais como indivíduo autônomo, mas como sujeito coletivo em um sistema condicionante 

social (ANDRADE, 2003). Assim, o indivíduo é persuadido a crer que quer usufruir desta rotina 

e estilo de vida, e para isto precisa se enquadrar em parâmetros de consumo e aquisições. O viés 

capitalista se engendra em pautar o corpo como bem de consumo e o indivíduo como ser de 

consumo. O corpo, sobretudo o feminino, é representado na mídia em moldes sensuais, apelativos 

e sedutores. Vendem o conceito de beleza e estética, desejo e espetacularização. Não obstante, 

vendem ou despertam o desejo do contexto para se adquirir esse corpo (ANTONIO, 2009).

Os produtos, os shakes, a academia, as roupas. “As revistas femininas de fitness, há muito 

tempo, exploram a imagem negativa do corpo das mulheres, como forma de persuadi-las a  

mudarem determinados comportamentos (que incluem consumo de vários produtos)” 

(OLIVEIRA, 2010). Tudo sinuosamente alicerçado numa complexa rede pautada no capitalismo 

e consumo, em que os conceitos de saúde e bem-estar são construídos e apresentados, sobretudo, 

pelas indústrias cosmética, farmacológica e alimentícia.
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Também podemos presenciar essa liberdade ilusória de escolha na fala de Bourdieu 

(2002), que denota a construção educacional, sobretudo da escola e da família, como 

determinantes nas predileções  e  definição  de  gostos  ou  habitus.  Logo,  a  opressão  e  

dominação masculina se constituem numa esfera inter-relacional de “capital cultural 

incorporado”4, capital econômico, capital social e capital simbólico. Todos eles estão

indissociavelmente compondo uma esfera complexa e delicada que fomenta e mantém o sistema 

patriarcal e machista, resultando numa composição androcêntrica da sociedade, sendo a violência 

simbólica, segundo o autor, tácita e nem sempre compreendida e consciente pelos que a sofrem 

ou a reproduzem. Nesse sentido, as  violências corporais, opressivas, econômicas, emocionais e 

sociais são tão naturalizadas e persistentes que atingem uma esfera de aceitação pelos sujeitos 

(2002). As mulheres, ainda que frequentemente dissuadidas e renegadas de suas liberdades, nem 

sempre percebem a austeridade opressiva que rege e normatiza as determinações sociais.

A dominação e o exercício de demonstração de poder masculino se fazem de modo tão 

constante e estendido a todas as práticas sociais que, até mesmo nas mesmas atuações sociais, o 

homem e a mulher deliberam papéis diferentes. No campo profissional, quando desempenha 

funções ditas masculinas, a mulher é reduzida a outro tipo de atuação, sempre conotativamente 

inferior, reduzida e diminuída de seu valor viril masculino. Já o homem, quando em exercício de 

funções ditas femininas, assume outra esfera de atuação, empregando-lhe ares de força, virilidade 

e masculinidade (BOURDIEU, 2002).

Ainda que a mulher laboriosamente tenha adentrado no mercado profissional, as divisões 

de trabalho e a visão comportamental não se extinguem, tampouco dão espaço para que haja uma 

equiparação de atuações masculina e feminina (2002). A mulher tende a ser designada às funções 

de menor ou nenhum prestígio, e que mesmo desprendidas de qualquer conotação sexual, a 

violência simbólica implica a expressão da dominação em tarefas cotidianas. Como exemplo, 

aponta Bourdieu (2002), a secretária ou enfermeira, que são recobertas de conotação sensual, 

sempre submissa e disposta a cumprir ordens representando as profissões designadas à mulher no 

imaginário social.

Não obstante, o sistema patriarcal é tão insigne em sua funcionalidade, que faz com que 

esse sistema de poderes seja mantido com certa condescendência das mulheres, onde faz-se a 

criação de uma realidade mercadológica e atuante onde

[...] as vítimas da dominação simbólica possam cumprir com felicidade as tarefas 

4 Capital Cultural, para Bourdieu, seria incorporado no sentido de que é socialmente construído e imposto. Gostos, 
preferências, conceitos estéticos, musicais, artísticos, seriam construções baseadas em instituições como Escola e 
Família.
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subordinadas ou subalternas que lhes são atribuídas por suas virtudes de submissão, de 
gentileza, de docilidade e de abnegação (BOURDIEU, 2003 p. 70).

As relações de poder no mercado de trabalho constituem uma análise delicada da

performance e atuação feminina. Sendo o poder capital e econômico um dos grandes exercícios de 

violência e manutenção opressora da mulher, tem-se respaldado nessa disposição do mercado 

empregatício ou, ainda, uma intrínseca e camuflada relação de corpo físico e atuação (WOLF, 

1992). A mulher não é desvinculada de sua aparência e estética em nenhuma atuação social. 

Sabendo que os sujeitos são, também, produtos vendáveis, estéticos e taxados valorativamente 

perante sua apresentação visual, temos a relação entre os cuidados adotados com o corpo e a 

atuação do sujeito.

Bourdieu (2002) aponta que nessa relação de âmbito profissional atrela-se a alimentação 

referida às esferas de poder. A mulher magra desempenha autocontrole diante os impulsos 

alimentares, zela pelo bem-estar físico e emocional ao controlar a ingestão de alimentos e manter 

uma dieta que lhe resulta num corpo social adequado. Logo, estima-se que ela seja 

emocionalmente controlada, equilibrada, resignada. Mais do que comedida e capaz de 

autodominar-se emocionalmente, a mulher esbelta seria, portanto, reflexo da construção 

patriarcal.

Em meados da década de 1960, a luta das mulheres surge como movimento social, por 

direitos e reconhecimento da mulher. A figura da mulher carecia, antes de tudo, de um 

reconhecimento como um ser de direitos. Marcado pelo viés participativo social, a luta da época 

era pautada por direitos políticos, sobretudo ao do voto, construindo a articulação sufragista 

(LOBATO, 2013).

Novas pautas se inserem ao movimento das mulheres, lançando olhares sobre as questões 

de gênero, desvinculação do papel único de esposa e dona de casa, reconhecimento da presença 

acadêmica e profissional e, também, o início de um complexo processo em busca de 

reapropriação corporal (2013).

Nas décadas de 1980, há uma ascensão na exploração do corpo pela mídia, que molda um 

padrão estético através do reforço da imagem corporal ideal. A exposição dos corpos se deve 

também à situação e ao contexto social que desfrutava de libertação e rebeldia, num momento 

pós-ditadura e explosão do capitalismo e da publicidade. Assim, aproximadamente até os anos 

2000, há uma hiperexposição de corpos e uma sobrecarga em cima dos conceitos de estética, 

desejo e consumo (ROCHA; RODRIGUES, 2013).

Sobretudo o corpo feminino foi estabelecido e padronizado, construindo no imaginário  

social feminino a necessidade e obrigatoriedade desse corpo, esquecendo ou desprendendo essa 
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necessidade dos conceitos de saúde biológica e mental, como aponta Lima (2009). Ainda que 

bastante distante da complexidade que essa relação corporal necessita, o feminismo começou a 

tecer olhares sobre o pertencimento corporal da mulher, levantando questões sobre a fetichização, 

a objetificação e o não pertencimento da mulher por ela própria. Segundo Wolf (1992), há um

ciclo persistente de negação corporal presente na socialização feminina, onde mulheres são 

ensinadas e condicionadas, desde crianças, a rejeitarem seus corpos, seus biótipos, suas medidas e  

características anatômicas.

Portanto, ao questionar o pertencimento corporal sob essas imposições estéticas, os 

movimentos feministas possibilitam que a mulher perceba que seu corpo foi, durante anos, 

décadas e gerações, dominado e articulado pelo poder machista. Iniciando, então, um longo 

processo de reapropriar ou apropriar a mulher de seu corpo que, tendo nascido nele, de fato, 

nunca o pertenceu (WOLF, 1992).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se agora a figura feminina tomou consciência de seu pertencimento no espaço público e 

social, dando a si mesma o direito e a vontade de exercer sua voz como inevitável à construção 

político-social, há uma necessidade patriarcal de manter o status quo de dominação masculina, 

que agora se exerce pela alimentação. Ganhando uma dimensão ainda mais latente e extensiva, os 

traumas nutricionais se exercem de modo contínuo e intrínseco, subjetivo e interior. Ou seja, se a 

domesticidade cerceava a mulher das práticas, porém dava-lhe a liberdade de ser mulher em si 

mesma, o controle alimentar se inicia numa neurose construída e pontualmente reforçada na 

mente e no inconsciente. Logo, a mulher abandona sua ação política e social e recai sobre a 

doença física e mental. Física devido às alterações nutricionais, carências e prejuízos, que dietas 

sem acompanhamento podem causar, e mental devido à pressão, neurose e frustração, sem 

mencionar os novos diagnósticos de transtornos alimentares que crescem cada vez mais.

Portanto, cabe à figura feminina dedicação ao corpo e à estética numa frequência tão 

incisiva e frenética que não sobra tempo e forças para que sua atuação social seja desprendida da 

modelação corporal, reforçando o controle e manutenção da dominação hierárquica dos gêneros.

O corpo, atualmente, insere-se numa complexa atuação social, em que cada vez mais se dilui de 

seu papel individual, expressivo, próprio ao sujeito-mulher, e recai na assombrosa articulação 

patriarcal através, sobretudo, da estética. As limitações, medidas, pesos, delineamento corpóreo 

assumem uma dilaceração da mulher enquanto indivíduo apregoando seu desempenho social a 

um reduto que atende ao estético, ao submisso e ao manipulativo.
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necessidade dos conceitos de saúde biológica e mental, como aponta Lima (2009). Ainda que 

bastante distante da complexidade que essa relação corporal necessita, o feminismo começou a 
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CIRURGIA PLÁSTICA E CONSUMO NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA
ATRAVÉS DA REVISTA CLÁUDIA1

Jessica Aline Soares Oliveira2

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo abordar as concepções de corpo-consumo e de corpo-mente por 
meio da cirurgia plástica estética, mostrando nuances que ao longo do século XX vão delinear
diferentes maneiras de se olhar e de se relacionar com o corpo, agregando em seu bojo ideais 
hedonistas e consumistas. A metodologia utilizada neste estudo foi baseada em ferramentas da análise 
do conteúdo, proposta por Laurence Bardin (2011), que se alinha à abordagem qualitativa das fontes 
primárias. De acordo com a pesquisa realizada sobre a Revista Cláudia na passagem do século XX 
para o século XXI, busca-se captar rupturas e permanências que permeiam a cirurgia plástica estética 
no tempo e no espaço. Para isso os principais autores utilizados foram Colin Campbell (2001), 
Zygmunt Bauman (1998); (2009), Denise da Costa Oliveira Siqueira e Aline Almeida Faria (2007) e 
Luana Dallo e Karina Paludo (2011). Desta forma, os resultados indicam que ao longo do século XX 
buscou-se a construção de um corpo esculpido. Já no século XXI, as demandas da mente passaram a 
compor um rol mais holístico de preocupação com o corpo. Assim, concluiu-se os padrões corporais 
possuem parâmetros variáveis, que através da cirurgia plástica estética se mostram como uma 
alternativa viável para a busca do bem-estar.

Palavras-chave: Corpo; Cirurgia plástica estética; Consumismo; Hedonismo; Revista Cláudia.

1. INTRODUÇÃO

Antes de abordar os aspectos específicos acerca da relação entre corpo3, hedonismo, 

consumismo e pós-modernidade4 é importante tratar das “origens do corpo”, através de um viés que 

engloba o indivíduo percebendo o seu corpo para além das características físicas. 

O corpo é uma construção social e um efeito da cultura5. Todavia, Denise da Costa Oliveira 

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo, Corpo e Subjetividades, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2 Graduada em História pela PUCPR. E-mail: jessicaalines96@gmail.com
3 “O corpo é o suporte de geometria variável de uma identidade escolhida e sempre revogável, uma proclamação 

momentânea de si. Se não é possível mudar suas condições de existência, pode-se pelo menos mudar o corpo de 
múltiplas maneiras” (LE BRETON, 2003, p.28).

4 “A pós-modernidade é assunto multidisciplinar: artistas, cientistas, filósofos, entre outros refletem sobre esse tema. Mas 
para alguns desses pensadores o termo exprime coisas tão diferentes que explica, na verdade, muito pouco. No entanto, 
mesmo seus mais ferrenhos críticos parecem concordar com a existência de algumas características presentes em todos 
que se dizem pós-modernos. A principal delas é a crítica aos valores da sociedade ocidental, oriundos do Iluminismo, 
do racionalismo e da Revolução Industrial” (SILVA; SILVA, 2009, p.339).

5 “O significado mais simples desse termo afirma que cultura abrange todas as realizações materiais e os aspectos 
espirituais de um povo. Ou seja, em outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano 
concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo complexo de conhecimentos 
e toda habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo 
independente da questão biológica” (SILVA; SILVA, 2009, p.85).
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Siqueira e Aline Almeida Faria (2007) atestam que o corpo provém tanto da natureza quanto da 

cultura, ou seja, ambas as dimensões constroem o corpo e o corpo constrói ambas: 

Sem reforçar dicotomias ou reducionismos, o corpo e suas ações no grupo social são tanto 
fruto da natureza como fruto de uma construção cultural; são portanto da ordem da natureza 
e da ordem da cultura. O imbricamento corpo/cultura/natureza mostra que a natureza constrói 
o corpo, e o corpo humano também reconstrói a natureza, sendo simultaneamente resultado
e autor tanto dela quanto de si mesmo (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p.172).

É interessante perceber as relações mútuas que situam o corpo enquanto um agente de 

mediação. Além disso, é relevante ter em vista que o corpo, enquanto um mecanismo intermediário 

das relações humanas perpassa o indivíduo e sociedade. O que salta aos olhos é o aspecto voltado 

para o âmbito da natureza, ampliando o panorama de análise do objeto de estudo.

Desta maneira, para realizar a análise da Revista Cláudia, optou-se pelo uso de ferramentas 

da metodologia de análise do conteúdo, proposta por Laurence Bardin (2011), tendo em vista que:

Na primeira metade do século XX, o que marcava a especificidade deste tipo de análise, era 
o rigor e, portanto, a quantificação. Seguidamente, compreendeu-se que a característica de
análise de conteúdo é a inferência (variáveis inferidas a partir de variáveis de inferência ao
nível da mensagem), quer as modalidades de inferência se baseiem ou não, em indicadores
quantitativos (2011, p.116).

Ao se abordar novos vieses um leque de possibilidades se abre para que o estudo não tenha 

um cunho unilateral. Para tanto, dentro desta gama de probabilidades que podem ser exploradas, é 

relevante colocar em pauta algumas concepções de corpo, uma vez que, a beleza não é imutável no 

tempo, e o olhar que se tem sobre o corpo também não. 

Um exemplo disso é tido através da ideia de Luana Dallo e Karina Paludo (2011), de que a 

percepção atual do corpo vem substituir os parâmetros religiosos. Desta forma, o corpo é visto 

enquanto um produto para obtenção do prazer, o que, por sua vez, possibilita o desenvolvimento do 

narcisismo: 

Com o avanço histórico, compreende-se o corpo através de conhecimentos fisiológicos e 
anatômicos, uma visão funcional que substitui a religiosa. Seguindo-se uma lógica industrial, 
o corpo passa a ser visto como força de trabalho e, com a psicanálise, uma dimensão pulsional
e erógena. O corpo erógeno passa a ser suporte dos signos cambiados com desejos
ideológicos, veiculados na mídia. A concepção erógena permitiu o reconhecimento do corpo
como uma totalidade de prazer e também na sua materialidade visível, como objeto de culto
narcisista (DALLO; PALUDO, 2011, p.12283).

Tempo e espaço são palavras-chave no entendimento do corpo enquanto objeto de estudo, 

uma vez que, a perspectiva sobre o corpo tem uma tonalidade de caráter mais maleável, o que, por 

conseguinte, abre um campo variável acerca desta temática. 
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(...) este não é o indivíduo típico de uma concepção modernista clássica, ou seja, 
racionalizado, reflexivo, numa palavra, marcado pela rigidez do agente 
estratégico/instrumental, mas antes, um indivíduo marcado pela fluência e flexibilidade 
marcantes de nossa contemporaneidade, numa palavra, orientado pelo princípio de uma 
subjetividade que se caracterizaria, em grande medida, pela lógica do hedonismo, da paixão, 
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Estes atributos que marcam a personalidade do indivíduo contemporâneo estão 
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6 Através de uma abordagem Weberiana que está intimamente ligada a uma análise do puritanismo, Colin Campbell ao 
buscar compreender o consumismo moderno levanta o questionamento de que “(...) se as forças antipuritanas culturais 
eram essencialmente ‘românticas’ em caráter, talvez também estivessem associadas ao consumo; e que, se o consumo 
e o romantismo estavam associados na década de 1960, quem sabe, então, sempre o tivessem estado? Talvez houvesse 
uma ‘ética romântica’ operando a promoção do ‘espírito do consumismo’, exatamente como Weber postulou que uma 
ética ‘puritana’ promovera o espírito do capitalismo? Era, por certo, um movimento cultural ‘romântico’ que era 
frequentemente identificado como o ‘inimigo natural’ do puritanismo” (CAMPBELL, 2001, p.15).
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corpo enquanto um agente intermediário tendo enquanto meio de obtenção de suas ambições o 

consumismo, pode-se ver a objetificação do corpo, que passa a ser mais uma peça no joguete do 

prazer.

Ainda assim, Dallo e Paludo (2011) afirmam que o corpo, tido como um objeto de consumo, 

passa a marcar a construção de uma forma de se viver, o que, por sua vez, denota uma não obtenção 

da satisfação corpórea:

(...) o corpo tornou-se ‘o mais belo objeto de consumo’ e a publicidade, que antes chamava 
para um produto exaltando as vantagens, hoje em dia serve, principalmente, para produzir o 
consumo como estilo de vida, procriando um produto próprio, o consumidor, perpetuamente 
intranquilo e insatisfeito com a sua aparência (DALLO; PALUDO, 2011, p.12286).

Desta maneira, Paulo César Pinho Ribeiro e Pietro Burgarelli Romaneli de Oliveira (2011), 

apontam que há uma preocupação demasiada com relação ao corpo, o que se confirma através do 

aumento no número de cirurgias plásticas realizadas, do crescimento na indústria de cosméticos, da 

imagem corporal como algo consumível e do enorme foco dado a questão da boa forma:

Hoje, vive-se um momento de culto exagerado ao corpo e à estética: as cirurgias plásticas 
triplicam no país, observa-se um aumento dos frequentadores de academias físicas e nunca 
venderam tantos cosméticos e produtos para emagrecer, apesar da crise econômica. É 
imperativo ser bonito, musculoso, magro e saudável como resultado do grande consumo da 
imagem (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2011, p.64).

Esta necessidade de se mostrar enquanto um indivíduo adequado aos padrões de beleza 

estipulados dentro de seu recorte temporal e geográfico tem se mostrado imperiosa, como bem 

ressaltado pelos autores utilizados neste estudo. De toda forma, é interessante observar os meios de 

veiculação das formas corporais que vão se delineando de maneira hegemônica.

Segundo Siqueira e Faria (2007), o corpo é pensado como imagem e como forma de consumo. 

Assim, a mídia atua de uma maneira que imbrica corpo e consumo, colocando o corpo enquanto 

protagonista no palco do consumismo, o que, por conseguinte, delineia a identidade corporal 

midiática:

Na mídia, a experiência do corpo se confundiria, portanto, com a de consumo: corpo e 
produto oferecem tangibilidade às mensagens midiáticas (...) Para a mídia, não é o espetáculo 
do martírio que interessa (os suplícios e as dificuldades para alcançar o corpo modelo), mas 
o espetáculo do resultado das transformações (a conversão do corpo), ou seja, o corpo
convertido ao modelo é o espetáculo (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p.179).

Siqueira e Faria (2007) ainda alegam que a mídia é um espaço privilegiado para a propagação 

da imagem do corpo, disseminando uma visão padronizada do que estaria dentro dos padrões do 
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protagonista no palco do consumismo, o que, por conseguinte, delineia a identidade corporal 

midiática:

Na mídia, a experiência do corpo se confundiria, portanto, com a de consumo: corpo e 
produto oferecem tangibilidade às mensagens midiáticas (...) Para a mídia, não é o espetáculo 
do martírio que interessa (os suplícios e as dificuldades para alcançar o corpo modelo), mas 
o espetáculo do resultado das transformações (a conversão do corpo), ou seja, o corpo
convertido ao modelo é o espetáculo (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p.179).

Siqueira e Faria (2007) ainda alegam que a mídia é um espaço privilegiado para a propagação 

da imagem do corpo, disseminando uma visão padronizada do que estaria dentro dos padrões do 

momento. As autoras ainda ressaltam como este meio de comunicação utiliza-se da opinião de 

especialistas para dar credibilidade ao tema discutido.

Um exemplo disso pode ser analisado através de uma matéria de abril de 1997 da Revista 

Cláudia, localizada na seção Beleza e na subseção Corpo, com o título “Plástica ou lipoaspiração na 

barriga?”:

A cirurgia plástica de abdome é indicada para quem tem, além de gordura localizada, 
musculatura e pele bastante flácidas. ‘Esse é geralmente o caso de mulheres que já tiveram 
vários filhos’, diz o cirurgião plástico Carlos Fontana, do Hospital das Clínicas, de São Paulo 
(...) (PLÁSTICA OU..., 1997, p.128).

A junção destes aspectos que congregam a veiculação pela mídia da imagem de um corpo tido 

enquanto ideal, mas que, ao mesmo tempo exige disciplina ao ser buscado, juntamente com os ideais 

do consumismo denotam um zelo corporal que beira os parâmetros da idolatria ao corpo.

Para Ana Lúcia de Castro (2004), a mídia e a indústria da beleza funcionam como engrenagens 

de culto ao corpo7, desenvolvendo um trabalho conjunto que almeja fomentar os cuidados demasiados 

com a questão corpórea:

A mídia e a indústria da beleza são aspectos estruturantes da prática do culto ao corpo. A 
primeira, por mediar a temática, mantendo-a sempre presente na vida cotidiana, levando ao 
leitor as últimas novidades e descobertas tecnológicas e científicas, ditando e incorporando 
tendências. A segunda, por garantir a materialidade da tendência de comportamento, que –
como todo traço comportamental e/ou simbólico no mundo contemporâneo – só poderá 
existir, se contar com um universo de objetos e produtos consumíveis, não podendo ser 
compreendido desvinculado do mercado de consumo (CASTRO, 2004, p.7).

Desta maneira, a autora atesta que a partir do ideal de culto ao corpo, os indivíduos passam a 

ter a capacidade de alterar a sua aparência física, tendo enquanto mote estruturador um conjunto de 

práticas que partem tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, objetivando delinear a 

imagem da pessoa.

Esta espécie de adoração corpórea vai ao encontro de uma busca desenfreada por 

contentamento, que como já foi dito, encontra no corpo um de seus pontos intermediários. Assim, o 

corpo entra no campo do hedonismo, atuando enquanto um meio para na obtenção do deleite e da 

felicidade.

Zygmunt Bauman (2009) aponta que o corpo consumista está diretamente relacionado ao 

hedonismo, uma vez que o corpo passa a desenvolver um papel mediador no alcance do prazer, o que 

7 “Culto ao corpo é entendido como um tipo de relação dos indivíduos com seus corpos que tem como preocupação básica 
o seu modelamento, a fim de aproximá-lo o máximo possível do padrão de beleza estabelecido. Assim, envolve não só
a prática de atividade física, mas também dietas, cirurgias plásticas, uso de produtos cosméticos e tudo mais que
responda à preocupação em se ter um corpo bonito e/ou saudável” (CASTRO, 2004, p.12).
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precisa estar ligado a determinadas medidas disciplinares que o moldem de acordo com a voga 

temporal e espacial, o que para o autor está emaranhado na concepção de vida líquida8:

Em nossa cultura e sociedade líquido-modernas, a ‘elaboração’ e o ‘desenvolvimento’ do 
‘corpo como potencialidade’ assumiram, contudo, um novo caráter. Nas palavras de Chris 
Shilling, este resulta da convergência de duas tendências aparentemente contraditórias: 
‘agora temos os meios de exercer sobre os corpos um grau de controle sem precedentes, e no 
entanto também vivemos numa era que lançou numa dúvida radical nosso conhecimento do 
que são os corpos e de como devemos controla-los (BAUMAN, 2009, p.118).

Esta ideia colocada pelo autor da relação dos indivíduos com a administração do corpo está 

contida em uma teia que situa o corpo em um rol de frouxidão. Ora, os padrões do que é tido enquanto 

corpo ideal não são imutáveis nem no tempo, nem no espaço. Ou seja, as alterações feitas com vistas 

a moldar o corpo dentro das estipulações construídas por meio da sociedade e da cultura e das 

propagadas através da mídia, vão variando de uma maneira que pode se tornar difícil acompanhar as 

tendências.

Assim, Malu Fontes (2006) situa o hedonismo e o consumismo com relação ao corpo dentro 

de um parâmetro de construção do que o indivíduo é, podendo utilizar-se de recursos financeiros para 

edificar uma exterioridade, seja por meio da indústria de cosméticos, seja por meio das intervenções 

cirúrgicas estéticas:

Em um cenário marcado pelo hedonismo em torno de uma imagem cosmetizada e fetichizada, 
impregnada de conotações eróticas, sexuais, sensoriais e sensuais, o corpo tido como 
desejável é um corpo-moeda, a um só tempo produto e objeto de compra e venda, um 
instrumento de produção e reprodução de sentidos e identidades, uma vitrine móvel a ser 
continuamente reformulada e copiada (FONTES, 2006, p.129). 

Este caráter comercial conferido ao corpo como destacado pela autora, delineia a circularidade 

que o engloba com o hedonismo e com o consumismo, formulando uma característica marcante da 

passagem do século XX para o século XXI, em que a construção de si parte do corpo, mas o coloca 

como um meio para se atingir um fim, que traz em seu bojo uma amplitude maior, bem como a relação 

do indivíduo com a sociedade em diversas esferas. 

Entretanto, há revezes que perpassam a noção que os indivíduos possuem de seus corpos em 

conjunção à temporalidade. Há um anseio das pessoas com relação ao envelhecimento e a busca do 

rejuvenescimento através da cirurgia plástica estética mostra-se como uma alternativa conveniente. 

8 “A ‘vida líquida’ é uma forma de vida que tende a ser levada adiante numa sociedade líquido-moderna. ‘Líquido-
moderna’ é 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. A liquidez da vida e a da sociedade
se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter 
a forma ou permanecer por muito tempo” (BAUMAN, 2009, p.7).
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moderna’ é 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. A liquidez da vida e a da sociedade
se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter 
a forma ou permanecer por muito tempo” (BAUMAN, 2009, p.7).
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o aroma de café fresco. Meus olhos vagaram nômades pelo tempo e eu me lembrei de quando
eu queria ficar mais velha para conseguir um monte de regalias (...) (FELICIDADE É...,
2006, p.141).
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percebe-se uma transformação em seu conteúdo, que passa a tratar de temas que nem sempre visam 

uma mudança, mas que podem estar alinhados a uma aceitação.

Todavia, a revista não deixou de lado o seu cunho de promotora da estética em suas diversas 

formas. Por isso, é interessante analisar o ponto em que as abordagens do periódico vão ao encontro 

da conceituação dada por Colin Campbell (2001) dos tipos de hedonismo.

Em uma matéria da Revista Cláudia composta por perguntas feitas por funcionários do 

magazine e respostas elaboradas por profissionais da área da cirurgia plástica estética, da seção Beleza 

e Saúde, intitulada “Vou te contar um segredo”, de abril de 2010, é possível perceber características 

do que Campbell (2001) denomina de hedonismo tradicional9, que se pauta em experiências já 

conhecidas anteriormente pelo indivíduo:

Pergunta: Quanto tempo após a cirurgia é preciso esperar para colocar uma prótese de seios 
maior?
Resposta: Pelo menos três meses. ‘Antes disso, a cicatrização não se completou’, alerta o 
médico Alexandre Barbosa (VOU TE CONTAR..., 2010, p.163).

Ainda dentro da mesma matéria é possível observar o que Campbell (2001) delineia enquanto 

hedonismo moderno10, que se baseia em experiências não vivenciadas previamente pelo indivíduo: 

Pergunta: Os programas de computador ajudam a prever o resultado da plástica?
Resposta: ‘Existem softwares específicos que simulam alterações no contorno corporal e em 
algumas regiões da face, mas é preciso ter cautela e bom senso para não criar falsas 
expectativas’, afirma o cirurgião plástico Nelson Letizio (VOU TE CONTAR..., 2010, 

9 Segundo o autor, no hedonismo tradicional, “(...) é habitual uma pessoa desejar o que conhece e tenha experimentado 
no passado ou, alternativamente, talvez, ficar curioso, se bem que apreensivo, sobre algo novo que se lhe apresenta no 
presente” (CAMPBELL, 2001, p.127).

10 “(...) no hedonismo moderno, a tendência a empregar a imaginação para aperfeiçoar os prazeres e projetá-los sobre a
experiência futura significa que a pessoa provavelmente desejará aquilo de que não teve absolutamente nenhuma 
experiência” (CAMPBELL, 2001, p.128).
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p.163).

Ou seja, no hedonismo tradicional, já se tem uma base de como o processo em questão se 

dará, uma vez que, há um conhecimento prévio acerca do tema, porque, neste tipo de hedonismo há 

uma maior conexão com o passado. Já no hedonismo moderno há uma maior idealização do que está 

por acontecer, visto que este hedonismo está mais ligado às projeções do futuro. De toda forma, a 

cirurgia plástica estética não está enquadrada nem em um tipo de hedonismo nem em outro, como se 

pôde perceber através dos fragmentos da Revista Cláudia, pois, este aspecto é relativo as experiências 

pessoais de cada indivíduo.

Ainda assim, Campbell (2001) estabelece uma relação direta entre o consumismo moderno e 

o hedonismo moderno, situando ambos no centro do descontentamento dos indivíduos consigo

mesmos:

Essa interação dinâmica entre a realidade é a chave para a compreensão do consumismo 
moderno e, na verdade, do hedonismo moderno em geral. A tensão entre as duas cria o anseio 
como um costume permanente, com o sentido concomitante da insatisfação com ‘o que é’ 
um anelo por ‘algo melhor’ (CAMPBELL, 2001, p.132).

Este aspecto exemplifica a relação dos indivíduos com seus corpos, o crescimento da indústria 

cosmética e o aumento no índice de cirurgias plásticas estéticas, colocando o bem-estar obtido através 

do corpo em um lugar de destaque. Este anseio caracteriza que “(...) a felicidade será o negativo da 

dor, ou, mais precisamente, do desprazer. Dessa forma, o prazer aparece como índice preciso e 

imediato da felicidade, independente de qualquer outro juízo ou dimensão da experiência” (CUNHA, 

2009, p.3). Tendo o corpo e sua relação com as intervenções cirúrgicas estéticas, sejam elas relativas 

ao passado como no hedonismo tradicional ou ao futuro como no hedonismo moderno, uma obtenção 

do prazer, que se utiliza do corpo enquanto mediador, encontrando sua voga na relação com o 

consumismo. 

Partindo deste ponto, é primordial ressaltar a conjuntura em que se desenvolve este corpo 

consumista e hedonista, que se vê cada vez mais zeloso aos mandos e desmandos midiáticos e que 

necessita ir se adaptando a maneira como o tempo é compreendido na sociedade atual. 

Bauman (1998) afirma que a modernidade foi marcada por um excesso de segurança e um 

déficit de liberdade, o que caracteriza o que o autor chama de mal-estar da modernidade:

Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma 
liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-estares da pós-
modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 
segurança individual pequena demais (BAUMAN, 1998, p.10).
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modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 
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Por este motivo, pode-se compreender que a liberdade aparece diretamente proporcional ao 

bem-estar, que como já foi discorrido neste estudo, está em alta dentro dos anseios da sociedade 

contemporânea.

Ademais, o autor ainda esclarece que a contemporaneidade vai em um sentido oposto ao que 

se via na modernidade, contemplando um ideal de desregramento que tem enquanto objetivo final a 

obtenção do prazer:

Nossa hora, contudo, é a da desregulamentação. O princípio de realidade, hoje, tem de se 
defender no tribunal de justiça onde o princípio de prazer é o juiz que a está presidindo. ‘A 
ideia de que há dificuldades inerentes à natureza da civilização que não se submeterão a 
qualquer tentativa de reforma’ parece ter perdido sua prístina obviedade. A compulsão e a 
renúncia forçada, em vez de exasperante necessidade, converteram-se numa injustificada 
investida desfechada contra a liberdade individual (BAUMAN, 1998, p.9).

Por meio desta afirmação pode-se observar que enquanto a modernidade realizou uma 

contenção excessiva, a atualidade é marcada pelo seu extremo oposto, dando aos indivíduos um leque 

de liberdades que prima pelas questões individuais e que vai ao encontro dos parâmetros corporais 

tidos na atualidade, de hedonismo, narcisismo e consumismo.

Este argumento é corroborado por Dallo e Paludo (2011), quando as autoras alegam que a 

liberdade corporal é relativa à boa forma e que os corpos que não se encaixam nestes moldes são tidos 

enquanto desleixados:

A ênfase na liberdade do corpo referindo-se a sua exposição e desnudamento em espaços 
públicos está ao lado da valorização dos corpos enxutos e ‘em forma’, e o excesso, mais que 
rejeitado, é visto, por muitas vezes, como resultado da displicência e falta de cuidado 
(DALLO; PALUDO, 2011, p.12285).

Desta forma, é possível colocar em xeque que tipo de liberdade a contemporaneidade trouxe 

aos indivíduos, uma vez que, ao colocá-los em caixas separadas de acordo com a sua disposição ou 

não ao se submeter aos meios de alteração corporal, leva-os a júri popular caso não queiram ou não 

possam se render aos cremes ou ao bisturi.

Por este motivo, Bauman (1998) caracteriza a “vontade de beleza” enquanto uma 

permanência, que perpassa tanto a modernidade quanto a pós-modernidade, já que o corpo é tido 

enquanto o espectro do pós-moderno:

Isso não significa, porém, que os ideais de beleza, pureza e ordem que conduziram os homens 
e mulheres em sua viagem de descoberta moderna tenham sido abandonados, ou tenham 
perdido um tanto do brilho original. Agora, todavia, eles devem ser perseguidos – e realizados 
– através da espontaneidade, do desejo e do esforço individuais. Em sua versão presente e
pós-moderna, a modernidade parece ter encontrado a pedra filosofal que Freud repudiou
como uma fantasia ingênua e perniciosa: ela pretende fundir os metais preciosos da ordem
limpa e da limpeza ordeira diretamente a partir do ouro do humano, do demasiadamente
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humano reclamo de prazer – um reclamo outrora desacreditado como base e condenado como 
autodestrutivo (BAUMAN, 1998, p.9).

Em conjunção a esta ideia, Siqueira e Faria (2007) atestam que a responsabilidade dos 

indivíduos com seus corpos está pautada em uma busca incansável por um padrão de corpo ideal que 

possui relações estreitas com o consumismo e a constante atualização de ofertas, o que faz com que 

a busca pelo padrão de corpo não tenha um fim.

Atrelada a esta ideia de que a insaciedade está contida na relação estabelecida com o tempo, 

Marion Brepohl (2012) afirma que há uma necessidade de vida e velocidade que tem como objetivo 

frear os sentimentos de aflição:

Assim, a atração pela velocidade pode ser compreendida como um sintoma dos dias atuais. 
Exemplos desta natureza podem ser evidenciados na ambição pelos carros de alta velocidade, 
a fascinação pelos videogames e inclusive a efemeridade de nossas relações afetivas. Como 
se tudo tivesse que ser rápido e intensamente vivenciado, em resposta a uma angústia que 
não cessa de autorreapresentar-se (BREPOHL, 2012, p.304).

Em conjunção a este argumento, Bauman (2009) aponta que na contemporaneidade, permeada 

pela vida líquida, abre-se espaço para a disseminação de um tempo acelerado, que dentro do contexto 

desta pesquisa situa o corpo no enquadramento do seu momento histórico. Acerca desta temática o 

autor afirma que: 

O que você coloca no seu corpo é uma forma reconhecidamente mais conveniente e 
confortável de se manter em dia com esta nossa época de alta velocidade do que aquilo que 
você faz com ele. (...) por exemplo, implantes nos seios, lipoaspiração, cirurgia plástica ou 
mesmo um passeio por todo o espectro dos produtos para tingir o cabelo (BAUMAN, 2009, 
p.112).

Ou seja, tem-se a ideia de um mundo veloz e efêmero ao mesmo tempo, pois, não se permite 

que o longo prazo ganhe terreno, o que vai ao encontro da concepção de corpo-consumo e da 

insatisfação que perpassa a relação indivíduo-corpo, mesmo quando os corpos são submetidos a 

intervenções cirúrgicas estéticas ou aos demais tratamentos embelezadores.

Este argumento também é respaldado através da edição de maio de 2000 da Revista Cláudia, 

em um segmento denominado “Cada vez mais jovem”, contido na seção Corpo: “optar por 

intervenções menores e enfrentá-las mais cedo. Essa é a nova tática para combater os sinais da idade. 

Médicos e pacientes contam as vantagens e desvantagens de antecipar a plástica” (2000, p.161). 

Através desta matéria pode-se perceber a velocidade que beira a questão do envelhecimento, uma vez 

que a aparência física do indivíduo não precisa ser condizente com a sua idade real, promovendo uma 

ideia de retrocesso etário.
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Todavia, é necessário não esquecer do tom específico que permeia a relação do indivíduo com 

seu corpo. Retondar (2012) enfatiza a colocação do indivíduo dentro de um contexto subjetivo que 

permite um controle emocional, enquanto que a sociedade tolhe as subjetividades:
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social; é o depósito de imagens de memória e imaginação. Ele abarba todas as representações de uma sociedade, toda 
a experiência humana, coletiva ou individual: as ideias sobre a morte, sobre o futuro, sobre o corpo. Para Gilbert Durant, 
é um museu mental no qual estão todas as imagens passadas, presentes e as quais ainda serão produzidas por dada 
sociedade. O imaginário é parte do mundo real, do cotidiano, não é algo independente. Na verdade, ele diz respeito 
diretamente às formas de viver e pensar de uma sociedade. As imagens que o constituem não são iconográficas, ou seja, 
não são fotos, filmes, imagens concretas, mas sim figuras de memória, imagens mentais que representam as coisas que 
temos em nosso cotidiano” (SILVA; SILVA, 2009, p.213-214).
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Como pode-se perceber os recortes desta pesquisa delineiam-se através do corpo apresentador 

de si mesmo, que imbuído de características individuais se submete a processos contínuos de 

modificação, caracterizando um mundo ágil, em que o corpo precisa se enquadrar de maneira atenta 

caso queira acompanhar um fluxo mercantil que não cessa de adquirir novidades. O corpo é o imã 

dos holofotes.

Este corpo que se encaixa dentro de um determinado tempo, segundo Dallo e Paludo (2011), 

encontrou na década de 1980 um período uma fascinação corpórea, ou seja, a corpolatria, com base 

na moda, na musculação, na aeróbica e na alimentação saudável. Em junção ao argumento 

apresentado pelas autoras, Fontes (2006) afirma que ainda na década de 1980 houve a ascensão de 

um corpo porta-voz, narciso, efêmero e dado às tendências. 

Ambas as autoras situam a década de 1990 como o ápice da velocidade, tendo enquanto marco 

o advento da computação, e afirmam que esta mesma lógica, baseada em um mundo veloz também

se aplica ao corpo, bem como apresentado anteriormente através do argumento de Marion Brepohl 

(2012). Neste recorte de tempo Fontes afirma que:

Triunfa o papel da medicina e dos cirurgiões plásticos, assegurando transformações mediante 
uma simples passagem por mesas cirúrgicas que, nesse contexto, adquirem o status de 
cenários mágicos nos quais se entra com um corpo e se sai com outro completamente 
esculpido, um corpo adequado aos parâmetros traçados pela cultura vigente e moldado ao 
sabor dos desejos daqueles que podem pagar pela reengenharia da própria estrutura corporal 
(2006, p.125).

Por este motivo, a autora situa a cirurgia plástica como uma solução instantânea para o refazer-

se do indivíduo, corroborando com os ideais de efemeridade e agilidade característicos dos anos 1990 

que, por meio das intervenções estéticas consegue delinear o seu “eu”.

Fontes (2006) ainda contextualiza o fim do século XX como o momento de propagação do 

que é conhecido como corpo canônico12. De acordo com a autora, este é um tipo de corpo com 

projeção médica e cultural, pautado não apenas na beleza, como também na força, característica que 

o difere dos outros tipos de corpo apresentados pela autora anteriormente, mas que o aproxima do

corpo apresentador de si mesmo, congregando um conjunto de práticas que definem a construção da 

aparência:

Os elementos que norteiam o corpo canônico são, grosso modo, aqueles relacionados à 

12 “A ideia de corpo canônico é considerada, nesta análise, como equivalente a uma determinada corporeidade físico-
anatômica predominante na cena sócio-cultural [sic] contemporânea e corresponde a um modelo de construção de 
identidade e da imagem próprio das últimas décadas do século XX. É sinônimo do modelo corporal marcado pelo culto 
à chamada boa forma física, o corpo standartizado onipresente nos meios de comunicação de massa” (FONTES, 2006, 
p.126).
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juventude e ao vigor e buscam a construção de uma corporeidade que reverencia 
exacerbadamente a potencialização da força e beleza. O corpo canônico que emerge no final 
do século XX se caracteriza pela adoção de um conjunto de técnicas e estratégias que vão 
desde os exercícios físicos às cirurgias plásticas estéticas, passando por dietas, consumo de 
produtos cosméticos e determinados estilos de vestuário (FONTES, 2006, p.118).

Ou seja, o corpo canônico é resultante do empreendimento na sua construção, sendo amparado 

pela sua aparição midiática. Fontes (2006) ainda atesta que a ideia de corpo canônico é relativa à sua 

reconstrução e não a beleza em si, almejando enquadrar-se dentro dos padrões estabelecidos:

(...) é fundamental evidenciar que a ideia de corpo canônico não equivale, necessariamente, 
a beleza física. O corpo idealizado, configurado conforme os parâmetros que podemos 
considerar como de boa forma, é, antes de ser um corpo bonito, um corpo (re)construído a 
partir de um conjunto de discursos, práticas e procedimentos de várias naturezas que visam 
torna-lo culturalmente adequado, capaz de atender às exigências de uma corporeidade 
supostamente considerada ideal (FONTES, 2006, p.128).

Desta forma, o corpo, anteriormente à beleza, deve congregar a boa forma, nem que para isso 

seja necessário se submeter a alguns procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou não, com vistas a obter 

o corpo considerado ideal, que, como discorrido pela autora, veio se constituindo ao longo do século

XX em um rol de práticas de controle, que encontrou na mídia um poderoso meio de veiculação da 

sua imagem.

Entretanto, os corpos que não se enquadram dentro dos padrões do corpo canônico são 

considerados como corpos dissonantes, justamente por não atenderem aos ideais de construção 

corpórea: 

(...) todo corpo que não se ajusta a esse projeto médico e cultural de uma corporeidade-moeda 
e hedonista tende a ser classificado como um corpo dissonante, um corpo in-válido, não 
válido quando comparado e confrontado com a lógica da boa forma e do vigor físicos 
(FONTES, 2006, p.129).

Para tanto, esta ruptura de visão que se tem em relação a questão corporal, que não leva mais 

em consideração exclusivamente o aspecto da beleza, abriu uma brecha para outra forma de se olhar 

para o corpo, por meio de suas demandas emocionais. 

3. O CORPO ESTÁ BEM E A MENTE ESTÁ ZEN

Como o padrão corporal já vinha abrangendo práticas que buscassem delinear uma estrutura 

física considerada bela, passou-se a dar atenção também a uma estrutura mental que estivesse em 

sincronia com o corpo esculpido. Assim, segundo Siqueira e Faria (2007), como os anos 1980 
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delineiam o “corpo maromba” em seu aspecto fitness13, os anos 2000 passam a delinear a concepção 

de wellness14, que se mistura com a ideia fitness, mas, que visa atender não apenas as necessidades 

do corpo, como também as necessidades da mente: 

Parece que, ao lado do exercício intenso antes exigido do corpo, agora também é preciso 
adotar a preocupação com seu bem-estar físico e mental, ou seja, uma passagem discursiva 
do fitness, preocupação dos anos 1980, para o wellness – bem-estar físico e mental –,
preocupação dos anos 2000 (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p.180).

Um exemplo disso pode ser obtido através de uma matéria da Revista Cláudia de janeiro de 

2002, localizada na seção Corpo e na subseção Corpo e Mente, com o título “A ioga que está na 

moda”:

Escolhida por Madonna e Sting como forma de manter corpo e mente em equilíbrio, a 
ashtanga vinyasya acaba de chegar às academias de ginástica. É uma ioga dinâmica, 
originada na Índia, que trabalha intensamente respiração, força, flexibilidade, concentração, 
articulações e os sistemas respiratório, circulatório e cardiovascular ao mesmo tempo (A 
IOGA..., 2002, p.108).

O próprio título da subseção do fragmento transcrito acima já denota a relação entre o 

conteúdo abordado pela revista e o wellness. Outra característica importante de se notar é que, no 

século XXI a Revista Cláudia dá mais espaço aos aspectos voltados para o corpo e para a mente em 

conjunção. Três meses após a publicação da matéria mencionada acima, o periódico publicou na 

seção Atualidades um texto intitulado “De zen com a vida”, outra alusão ao wellness: “sem a rigidez 

e o radicalismo habitual, versões modernas das filosofias orientais vêm colecionando cada vez mais 

adeptos, que querem transformar o espírito, purificar a mente e alimentar a alma – sem mudar o estilo 

de vida” (DE ZEN..., 2002, p.18).

Este foco no wellness se mostra presente no magazine em diversas edições ao longo da década 

de 2000, sendo que neste caso foram escolhidas apenas algumas matérias, o que se mostra enquanto 

uma permanência através de outro fragmento da revista acerca desta temática, datado de setembro de 

2010, com o título “Pilatesmania”, na seção de reportagens de capa:

Nos últimos anos, o pilates foi uma das atividades físicas que mais atraíram adeptos no 
mundo. Em 2001, eram 2,5 milhões de praticantes; hoje, mais de 9 milhões. Essa ascensão 
revela um novo conceito de saúde e bem-estar. ‘Cada vez mais as pessoas buscam atividades 
que faz bem ao corpo e à mente, sem o ambiente competitivo da academia (...) 
(PILATESMANIA, 2010, p.209).

13 “Convencionou-se chamar de fitness, evidência de mais anglicismo característico da sociedade de consumo e do culto 
ao corpo, as práticas corporais ligadas aos exercícios aeróbicos praticados nas academias de ginástica” (VILHENA, 
2008, p.403).

14 Os locais destinados à esta prática são denominados de “‘centros de wellness’, espaços que agregam estética, saúde e 
bem-estar” (VILHENA, 2008, p.403).
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14 Os locais destinados à esta prática são denominados de “‘centros de wellness’, espaços que agregam estética, saúde e 
bem-estar” (VILHENA, 2008, p.403).

É interessante relembrar que o bem-estar possui uma grande ligação com a questão corporal, 

o que revela a sua importância na relação estabelecida entre sociedade, indivíduo e o hedonismo,

buscado de diversas maneiras, tendo o corpo enquanto agente intermediário de acordo com a oferta e 

a voga do momento.

Justamente por este aspecto, Siqueira e Faria (2007) alegam que a mídia não arquiteta padrões, 

mas sim, reproduz as projeções do campo social e cultural:  “(...) a mídia não inventa, mas reflete, em 

seu modo de produção industrial, de massa, tendências, aspectos de determinados grupos sociais” 

(SIQUEIRA; FARIA, 2007, p.186).  As citações feitas acima retiradas da Revista Cláudia corroboram 

com este argumento. O final do século XX veio moldando um padrão que transcende as 

características físicas do corpo e passa a dar espaço para as características espirituais que compõe o 

todo corporal. O magazine analisado neste estudo só passa a abordar este assunto a partir do século 

XXI, o que demonstra esta apropriação feita pela mídia com relação à concepção do corpo. 

Ademais, a ideia do wellness vai ao encontro do argumento de Bauman (2009), quando o 

autor afirma que o corpo modificado, seja através de intervenções cirúrgicas estéticas, seja de uma 

forma menos invasiva, através da ação cosmética, não deve parecer modificado, mas sim, dar uma 

sensação de naturalidade, uma vez que, “a necessidade mais imperativa e urgente é a de consertar ou 

esconder os defeitos faciais e corporais, sejam genuínos ou putativos, a fim de valorizar os atrativos 

pessoais vendáveis” (BAUMAN, 2009, p.145), que delineiam a aparência física e a forma de 

interação do indivíduo com a sociedade.

Entretanto, Evaristo Magalhães e Ana Karine Nery Carneiro (2011) apontam para um viés 

divergente, voltado para a vida em seus aspectos finitos, colocando assim os objetivos estipulados 

com relação ao corpo como inalcançáveis pelo prisma de que, os seres humanos têm na vida um 

limite, enquanto que o mercado cosmético e das cirurgias plásticas pode sofrer alterações, mas não 

necessariamente acabar:

(...) a consciência da finitude é inerente a condição do fato de existirmos no tempo. Não existe 
uma fantasia ou um objeto capaz de sublimar esta verdade na sua totalidade. Desse modo, a 
sublimação permanece constante e diversificada. Ou seja, sempre a procura de uma satisfação 
plena, jamais alcançada em definitivo (MAGALHÃES; CARNEIRO, 2011, p.25).

Esta temática que congrega a vida, sua relação com o tempo e a insaciável busca pela 

realização corporal, que não pode ser obtida plenamente, uma vez que, os parâmetros postos em 

questão possuem medidas diferentes, vai ao encontro de uma matéria publicada na Revista Cláudia 

em maio de 2002, intitulada “Entrevista com Maitê Proença”, contida na seção Corpo:
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Cláudia: Você faria uma cirurgia plástica?
Maitê: Já fiz. Diminuí os seios. Não sou contra a plástica. Em vez de passar dez anos numa 
análise, corte o que precisa e resolva o assunto. A vida é muito curta para ficar embromando 
com algo que pode ser feito de outra maneira. Mas preste atenção: o risco pode ser muito 
grande por uma coisa mínima. Eu acho bonito envelhecer o mais naturalmente possível 
(ENTREVISTA..., 2002, p.114).

Por meio desta declaração feita pela atriz Maitê Proença é possível perceber como a relação 

dos indivíduos com a cirurgia plástica estética perpassa diversos níveis, em aspectos hedonistas, 

consumistas, dissonantes, mas que de uma forma ou de outra vão ilustrando a relação do indivíduo 

com a sociedade e da sociedade com o indivíduo tendo o corpo enquanto um mediador.

Em um outro fragmento da Revista Cláudia, de novembro de 2010, é possível perceber uma 

forma diferente de abordagem com relação ao olhar que se tem sobre o corpo. Indo na mesma linha 

de outro texto da revista já mencionado, datado de abril de 2006, abordando uma aceitação do corpo 

e da sua relação com o envelhecimento, a matéria denominada “Yes! Nós somos gordinhas”, 

encontrada na seção Reportagem de capa, abrange a questão do corpo da forma como ele é: “plus 

size, full figure, acima do peso, gordinhas. Ou, simplesmente, mulheres reais que assumem seus 

quilos extras e vão deixando para trás, com maturidade, o peso emocional de fugir do padrão de beleza 

que parece vigorar no planeta” (YES!..., 2010, p.174).

É interessante cogitar se esta abordagem do periódico em questão, de cunho mais aceitativo 

estaria voltada para alguma reflexão da mídia que partisse da esfera sociocultural dentro do seu 

momento histórico. De toda forma, explorar esta temática renderia outro estudo, porém, fica suscitado 

o questionamento.

De toda forma, a volatilidade que permeia a temática do corpo permite que a sua construção 

perpasse por segmentos de apoio que variam de acordo com a sua temporalidade. Para Siqueira e 

Faria, “do corpo ‘naturalmente’ belo dos anos 1960, passa-se por um corpo de músculos 

hipertrofiados nos anos 1980 e chega-se aos anos 2000 com um corpo almejado que mescle boa forma 

física com atividades que gerem bem-estar” (2007, p.187).

Deste modo, as rupturas e permanências que situam o corpo dentro de seu recorte temporal e 

geográfico são fundamentais para o entendimento das relações entre as esferas macro e micro, entre 

indivíduo e sociedade e do seu impacto nos meios social, econômico e cultural.

5. CONCLUSÃO

Por meio dos estudos realizados pôde-se observar que, tendo no corpo um mediador da 

obtenção do prazer, a voga de uma estrutura corpórea tida enquanto ideal é variável tanto no tempo 

quanto no espaço. Assim, a cirurgia plástica estética apresenta-se enquanto uma alternativa viável 
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Cláudia: Você faria uma cirurgia plástica?
Maitê: Já fiz. Diminuí os seios. Não sou contra a plástica. Em vez de passar dez anos numa 
análise, corte o que precisa e resolva o assunto. A vida é muito curta para ficar embromando 
com algo que pode ser feito de outra maneira. Mas preste atenção: o risco pode ser muito 
grande por uma coisa mínima. Eu acho bonito envelhecer o mais naturalmente possível 
(ENTREVISTA..., 2002, p.114).

Por meio desta declaração feita pela atriz Maitê Proença é possível perceber como a relação 

dos indivíduos com a cirurgia plástica estética perpassa diversos níveis, em aspectos hedonistas, 

consumistas, dissonantes, mas que de uma forma ou de outra vão ilustrando a relação do indivíduo 

com a sociedade e da sociedade com o indivíduo tendo o corpo enquanto um mediador.

Em um outro fragmento da Revista Cláudia, de novembro de 2010, é possível perceber uma 

forma diferente de abordagem com relação ao olhar que se tem sobre o corpo. Indo na mesma linha 

de outro texto da revista já mencionado, datado de abril de 2006, abordando uma aceitação do corpo 

e da sua relação com o envelhecimento, a matéria denominada “Yes! Nós somos gordinhas”, 

encontrada na seção Reportagem de capa, abrange a questão do corpo da forma como ele é: “plus 

size, full figure, acima do peso, gordinhas. Ou, simplesmente, mulheres reais que assumem seus 

quilos extras e vão deixando para trás, com maturidade, o peso emocional de fugir do padrão de beleza 

que parece vigorar no planeta” (YES!..., 2010, p.174).

É interessante cogitar se esta abordagem do periódico em questão, de cunho mais aceitativo 

estaria voltada para alguma reflexão da mídia que partisse da esfera sociocultural dentro do seu 

momento histórico. De toda forma, explorar esta temática renderia outro estudo, porém, fica suscitado 

o questionamento.

De toda forma, a volatilidade que permeia a temática do corpo permite que a sua construção 

perpasse por segmentos de apoio que variam de acordo com a sua temporalidade. Para Siqueira e 

Faria, “do corpo ‘naturalmente’ belo dos anos 1960, passa-se por um corpo de músculos 

hipertrofiados nos anos 1980 e chega-se aos anos 2000 com um corpo almejado que mescle boa forma 

física com atividades que gerem bem-estar” (2007, p.187).

Deste modo, as rupturas e permanências que situam o corpo dentro de seu recorte temporal e 

geográfico são fundamentais para o entendimento das relações entre as esferas macro e micro, entre 

indivíduo e sociedade e do seu impacto nos meios social, econômico e cultural.

5. CONCLUSÃO

Por meio dos estudos realizados pôde-se observar que, tendo no corpo um mediador da 

obtenção do prazer, a voga de uma estrutura corpórea tida enquanto ideal é variável tanto no tempo 

quanto no espaço. Assim, a cirurgia plástica estética apresenta-se enquanto uma alternativa viável 

para os indivíduos que buscam meios de exteriorizar a sua “vontade de beleza”. 

Para tanto, a mídia é uma importante ferramenta propagadora das imagens de corpo ideal, 

refletindo o espectro sociocultural de modelo corporal aceitável. Além disso, a demanda de 

intervenções cirúrgicas estéticas demonstra a difusão do consumismo enquanto aliado à procura 

insaciável do hedonismo pela sociedade contemporânea, que posteriormente se conecta à busca de 

um equilíbrio entre o bem-estar do corpo e da mente.

Portanto, os fragmentos da Revista Cláudia utilizados neste artigo corroboram tanto com a 

ruptura de um segmento que se atem exclusivamente à formatação exterior do corpo, abrindo espaço 

para o wellness, quanto a uma permanência do desejo de beleza. 
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O CORPO-MÍDIA DAS MARCAS: A SKOL ULTRA E A NESFIT1

Bruna Aguiar2
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RESUMO 

É notório que veículos de comunicação influenciem expectadores de forma a incitar novos 
comportamentos, seja com a fomentação de hábitos de consumo ou de ideais de bem-estar. Sabendo 
que na sociedade espetáculo o narcisismo se configura com a necessidade da validação por terceiros 
sobre a auto-imagem, o artigo verifica como enunciadores utilizam o corpo e a necessidade de auto-
aceitação para incitar a busca pela magreza. Para nossa investigação nos valemos dos filmes 
publicitários Skol Ultra, A Cerveja Oficial dos Atletas Não Oficiais e Operação Biquíni 14 dias 
Nesfit, veiculados em 2015 e em 2011. Ambos atrelam o corpo aos seus produtos, provocando assim 
a correlação entre corpo-mídia e corpo-sucesso e elevando os enunciadores ao patamar de produtos 
associados ao sucesso. Aferimos que no caso da cerveja, o consumo volta-se para jovens dispostos 
a tentarem uma rotina de hábitos saudáveis, mas sem se desfazerem de antigos hábitos alimentares 
proporcionadores de prazer como a ingestão de cerveja. No caso do cereal, a comunicação foi 
destinada exclusivamente a mulheres que desejassem sentir-se à vontade na praia e a produto da 
Nestlè viria ajudar a torna-las merecedoras de vestir orgulhosamente seus biquínis. Com diferenças 
discursivas ficou claro que não é possível ignorar ideais vigentes quando há a intenção de construir 
corpos-mídia que simbolizem sucesso. Para fundamentar a pesquisa utilizamos obras de Lipovetsky, 
Fiorin, Garcia e Aumont, compondo a análise baseada em discursos de semiótica, corpo e 
hiperconsumo

Palavras-chave: Corpo; Mídia; Discurso; Imagem; Consumo. 

1. INTRODUÇÃO

Com base no entendimento do poder de influência da mídia sobre os espectadores e sua
capacidade de incitar novos comportamentos, podemos perceber a presença de determinados 
conteúdos que reiterados podem influenciar hábitos dos consumidores, sobretudo no que tange o 
estilo de vida saudável, em evidência atualmente. Este tipo de bem-estar marca o cotidiano de forma 
impositiva por meio de diversas mensagens midiatizadas que reforçam a importância de tais hábitos 
de vida que geralmente reforçam estereótipos relacionados ao corpo apto a ser visto pelo outro.

A grande vontade de construção de um corpo exibível, no entanto, não é restrita somente ao 
público, visto que a forte associação entre um corpo torneado e o sucesso é usada como ferramenta
para colocar-se em evidência, também, por marcas que desejam alcançar o patamar de destaque sob 
os olhos da sociedade. Para ampliar o conhecimento a respeito de como a mídia colabora com a 
construção do imaginário coletivo acerca do sucesso associado ao corpo por meio do caminho 
narcisista, foram escolhidos dois cases em que ideais de corpo são propostos e relacionados 
diretamente a marcas famosas, como a Nestlé e a Skol.

1  Trabalho inscrito para o GT Corpo e Subjetividades, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO SUL.
2  Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, UFRN, bruna.aguiarp95@gmail.com.
3 Professora Doutora em Comunicação e Semiótica, UFRN, lilianmuneiro@gmail.com. 
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Se, segundo Garcia (2005), os discursos midiatizados representam a distância entre o corpo, seu 
ideal veiculado imageticamente e a recepção das informações pelo público, assim como Birman 
(2010) afirma que o cultivo da qualidade de vida e da autoestima fundamentam moralmente a 
construção de um projeto de felicidade e realização pessoal dentro da contemporaneidade, podemos 
compreender que ideais de corpos construídos propositalmente pelas marcas podem servir de mídia 
para fomentar o consumo.

Acreditamos que os corpos-mídia idealizados pelos enunciadores (aqui entendidos como 
promotores e produtores do discurso) ao retratarem a superação e constante melhoria, demonstram a 
tentativa de aproximação do consumidor por meio da criação de personagens que, em conjunto ao 
enunciatário (entendido como o público-alvo, o target), evoluem constantemente. As marcas estão 
cada vez mais apropriando-se da tendência identificada por Lipovetsky (2015) da cultura hedonista 
fundamentada no cuidado do corpo para validação do sucesso por terceiros.

2. A CERVEJA OFICIAL DOS ATLETAS NÃO OFICIAIS4

A campanha de apresentação da Skol Ultra é assinada pela agência Wieden + Kennedy, 
presente em diversos países além do Brasil, como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Japão, China 
e Índia. Foi produzida internacionalmente e trazida para veiculação no Brasil em setembro de 2015. 

A peça de um minuto inicia com um homem correndo sob a adversidade da chuva, ao 
amanhecer, em uma rua silenciosa. Ele ouve música5 e a acompanha, com a mudança de um plano 
geral para o plano fechado, quando canta na rua: “You know how I feel”. A próxima cena revela um 
estacionamento quase vazio, também ao amanhecer e ao som de uma mulher cantando a mesma 
música. A cena que segue a sequência mostra a personagem, que se veste com roupas de exercício 
dentro do próprio carro, também repetindo a frase em inglês no momento em que o foco está nela. 

Figura 3: Homem correndo, amanhecer, mulher vestindo-se. 
Fonte: Youtube6 (2016)

O próximo sujeito é mostrado dentro de um escritório, aplicando sobre o joelho uma bolsa de 
gelo. Ele repete: você sabe como eu me sinto. O corte do ambiente de trabalho para o ambiente 
domiciliar não significa que a atividade seja de descanso, a cena mostra uma mulher se exercitando 
em uma bicicleta ergométrica improvisada enquanto se concentra na agenda de compromissos, 
dizendo: “It’s a new dawn”, tendo sua fala completada por um homem, que, bem cedo, está calçando 
os sapatos e cantando: “It’s a new day”, seguido de outro sujeito, em uma praia deserta, esquentando 
as mãos: “It’s a new life”. 

4 Nome da campanha de apresentação da Skol Ultra. 
5 You know how I feel / It’s a new dawn / It’s a new day / It’s a new life / For me / And I’m feeling good. Tradução 
nossa: Você sabe como eu me sinto / É um novo crepúsculo / É um novo dia / É uma nova vida / Para mim / E eu estou 
me sentindo bem.
6 <youtube.com/watch?v=RMC5eLPWDNQ> Acesso em: 10 out. 2016.
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Figura 61: Bolsa de gelo sendo, homem no trabalho, mulher na bicicleta 
Fonte: Youtube (2016)

Figura 9: Agenda de compromissos, homem levantando da cama, surfista na praia 
Fonte: Youtube (2016)

Uma mulher está em uma sala de estar, onde podemos ver sapatos de salto alto e um laptop
aberto mostrando uma planilha de gráficos, dando sinais de que ela estava trabalhando e decidiu se 
exercitar da maneira que pôde. Ela pula corda com roupas de exercício e descalça, exibindo seu 
abdômen, que nos remete ao magro, não inteiramente torneado, mas com gordura sufuciente para não 
fugir tanto do ideal de corpo. Ela diz: “For me”, completando a linha de falas que os últimos três 
sujeitos construíram.

Figura 122: Pulando corda, treinando em ringue 
Fonte: Youtube (2016)

A música continua com “And I’m feeling good”, de forma mais explosiva, com a soma de 
instrumentos para compor a música que, até então, era acapella7. Um homem fugindo de cães nos é 
mostrado, em um ambiente suburbano que pode ser remetido a qualquer subúrbio pelo mundo, por 
não haver marcas identitárias de alguma nação ou cidade específicas. Outro homem aparece, 
erguendo um pneu pesado, trazendo referência ao crossfit8. A visão da câmera se aproxima ao mesmo 
tempo em que diz: “you know hou I feel”. 

Figura 14: Homem correndo de cães, vista do bairro, homem levantando pneu 
Fonte: Youtube (2016)

Repetindo o trecho da música em que é dito “It’s a new dawn, it’s a new day, its a new life,
for me” , temos a sequência de um homem jogando basquete, outro se exercitando em uma barra, 
onde, pela primeira vez, há referência ao Brasil (no cenário há um cronograma com dias da semana 
em português) e uma mulher que ganha destaque executando um exercício de difícil execução, 
mostrando seu preparo físico para tal.

7 Música cantada sem a utilização de instrumentos musicais. 
8 Treinamento de força e condicionamento físicobaseado em movimentos funcionais feitos em alta intensidade.
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Figura 173: Basquete, barra, equilíbrio
Fonte: Youtube (2016)

O “And I’m feeling good”, final é dito por uma mulher exausta e dá espaço para o 
encerramento da peça, no qual uma personagem, pela primeira vez, aparece sem estar se exercitando 
ou se preparando para tal: um jovem vai de skate até um bar. Em seguida são mostradas duas mãos 
pegando garrafas da cerveja. É iniciada a descrição do produto, apresentando os valores nutricionais 
de 3,8* carboidratos enquanto o narrador diz: “chegou a skol ultra [...]”. A narração segue: “[...] a 
cerveja oficial [...]”, uma mão se direciona à uma latinha em um recipiente com gelo, e é finalizada 
com “[...] dos atletas não oficiais”, mostrando um grupo de amigos conversando, com o produto que 
estão prestes a consumir em mãos. A última cena leva a assinatura mostrando apenas o físico do 
homem que se exercitava na barra de ferro, sem camisa, revelando que sua forma física não é 
esculpida. Assim como há referências de um corpo aceitável dentro dos limites do magro para a 
mulher, há, no final, para o homem, que segura sua Skol Ultra após o treino como uma recompensa. 

Figura 20: Mulher exausta, jovem no skate, chegando ao bar 
Fonte: Youtube (2016)

Figura 234: Garrafas, latas, pessoas e valores nutricionais 
Fonte: VT Skol Ultra, Youtube (2016)

Figura 265: Homem segurando cerveja 
Fonte: Youtube (2016)

Podemos perceber que, pela escolha da música (idioma universal), a aparência física das 
personagens e a não caracterização dos ambientes em que se encontram (salvo a academia onde 
aparecem os dias da semana em português), a campanha foi construída para que praticamente 
qualquer pessoa dentro do público-alvo específico possa se identificar, independente de sua 
nacionalidade.  

O aprofundar da análise é essencial por entender que a Skol constrói a associação 
dieta/exercícios com o prazer de consumir o produto. Com conceitos da semiótica francesa, podemos 
realizar uma análise mais concreta do discurso apresentado pela campanha. Ao usarmos da teoria da 
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significação, tendo em vista que “A enunciação é a instância que povoa o enunciado de pessoas, de 
tempos e de espaços” (FIORIN, 2004, p.16), podemos entender como todo o discurso construído pela 
Skol Ultra reflete como a marca se coloca para o público e qual o entendimento da personificação do 
consumidor para ela.  

Neste caso, o espectador observa pessoas dentro do contexto de exemplificação e 
representação de si mesmo, como uma forma de educar o consumidor ao mostrar sob quais 
circunstâncias os atores consomem o produto. A interpretação levando em conta a associação da 
prática esportiva ao consumo de bebida alcoólica, no entanto, ao desconsiderar a ideia da não privação 
do consumo cerveja sem danos à boa forma, gerou denúncias ao Conar9. Temos, então, representações 
do enunciatário construindo a mensagem que o enunciador nos passa, como um espelho do actante.  

Partindo então do entendimento de que enunciador e enunciatário constroem juntos um 
discurso, podemos entender a construção da imagem do novo produto e o impacto que ele causa na 
participação na construção da narrativa do sucesso através do ideal de corpo perfeito. 

Visto que o consumidor de determinado produto ou marca se identifica com a “pessoa” que o 
anuncia, com a representação de ideais, são postos dois questionamentos: quem é a Skol Ultra? Quem 
é seu consumidor? 

Respondendo à segunda pergunta, podemos recapitular a trajetória do discurso para chegar à 
compreensão mais aprofundada do enunciador, formulado para atender a pessoas que praticam 
esportes com regularidade ou não. O enunciatário em questão, entendendo que o mesmo é uma 
imagem de como o enunciador o imagina, é representado no filme da campanha, que tem versões de 
um minuto e de 30 segundos. Os atores do vídeo representam pessoas com vidas aparentemente 
comuns que encontram motivação para viver a prática esportiva em forma de estilo de vida. São 
pessoas que, sozinhas, encontram uma maneira de movimentarem seus corpos em busca de algo 
maior: o que os move não é necessariamente a paixão por endorfina, mas pelo resultado daquele 
exercício. 

Todos os sujeitos mostrados na peça mostram foco e determinação na prática de seus 
exercícios, mesmo que isso proporcione dores, como no caso do homem com a bolsa de gelo no 
escritório. Muitas vezes repetem “You know how I feel”, podendo se direcionar duplamente tanto 
para quem assiste, quanto para o próprio anunciante, gerando identificação do público com a busca 
pela saúde, bem-estar e forma física e à associação da marca à uma persona que entenda as sensações 
deste difícil trajeto. Quando seguem com a sequência “Its a new dawn”/“It’s a new day”/“It’s a new 
life”/“for me”, referem-se à construção, entre as obrigações do cotidiano, de uma nova vida, o 
conceito de estilo de vida saudável, que além da saúde e do condicionamento físico, alimenta a busca 
pela melhoria da forma física. 

A primeira metade do vídeo remete à concentração necessária para focar nos exercícios, 
enquanto a segunda parte nos leva para o momento em que as personagens já apresentam melhor 
performance, demarca o início da conquista de resultados, momento iniciado pelo sentir-se bem, o 
sentir-se bem pelo prazer de estar avançando no caminho pela boa forma. Os outros 30 segundos 
mostram personagens cruzando seus limites e provando seus condicionamentos físicos, como o 
homem que foge de cães, o homem praticando crossfit e a mulher no exercício de equilíbrio. O último 
“sentir-se bem” da música pode estar relacionado muito mais ao prazer das endorfinas e da conquista 
de um novo limite. 

Vivemos em uma sociedade com elementos hedonistas que valoriza profundamente as 
sensações de prazer. Contudo, como a Skol nos mostra, é essa entrega ao prazer, unido ao bem-estar, 
solitariamente. Cada indivíduo constrói sozinho sua experiência para viver coletivamente suas 
escolhas em função dos gostos individuais de cada um, mostrando que, embora todos estejam na 
mesma missão de construção de um novo corpo atrelado ao prazer, estão sozinhos em seus caminhos 
individuais para alcançá-lo. 
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significação, tendo em vista que “A enunciação é a instância que povoa o enunciado de pessoas, de 
tempos e de espaços” (FIORIN, 2004, p.16), podemos entender como todo o discurso construído pela 
Skol Ultra reflete como a marca se coloca para o público e qual o entendimento da personificação do 
consumidor para ela.  

Neste caso, o espectador observa pessoas dentro do contexto de exemplificação e 
representação de si mesmo, como uma forma de educar o consumidor ao mostrar sob quais 
circunstâncias os atores consomem o produto. A interpretação levando em conta a associação da 
prática esportiva ao consumo de bebida alcoólica, no entanto, ao desconsiderar a ideia da não privação 
do consumo cerveja sem danos à boa forma, gerou denúncias ao Conar9. Temos, então, representações 
do enunciatário construindo a mensagem que o enunciador nos passa, como um espelho do actante.  

Partindo então do entendimento de que enunciador e enunciatário constroem juntos um 
discurso, podemos entender a construção da imagem do novo produto e o impacto que ele causa na 
participação na construção da narrativa do sucesso através do ideal de corpo perfeito. 

Visto que o consumidor de determinado produto ou marca se identifica com a “pessoa” que o 
anuncia, com a representação de ideais, são postos dois questionamentos: quem é a Skol Ultra? Quem 
é seu consumidor? 

Respondendo à segunda pergunta, podemos recapitular a trajetória do discurso para chegar à 
compreensão mais aprofundada do enunciador, formulado para atender a pessoas que praticam 
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A última cena revela qual o corpo da Skol Ultra, quem é o consumidor que se dá prazer com 
o produto. A assinatura da campanha é feita sobre a imagem de uma das personagens da narrativa, o
homem que fazia exercícios na barra, sem camisa. Ele, que não é forte, nem magro, possui um corpo
com mais gordura do que os que são comumente midiatizados. Em outro momento, a mulher pulando
corda também apresenta um corpo não comumente midiatizado, mas próximo dele. A marca, ao
inserir estes corpos, se apresenta como vetor de um ideal alcançável, diferente do que é comumente
propagado, um corpo que não se priva do prazer de comer.

A Skol Ultra anuncia: é a Cerveja Oficial dos Atletas não Oficiais. A partir do momento em 
que a mesma se coloca como a Oficial, podemos presumir que existam outros anunciantes competindo 
pelo gosto do mesmo público. Seguindo esta linha, continua: representa atletas não oficiais. Um atleta 
é a representação personificada de um lutador apto a vencer, partindo do entendimento de que o 
melhor corpo é o do atleta mais bem preparado, “Em outras palavras, um corpo público mediador de 
força, destreza e de outras tantas qualidades competitivas” (GARCIA, 2005, p.88). Logo, as marcas 
impressas no discurso da cerveja mostram a compreensão de seu público como pessoas interessadas 
em construir corpos minimamente dentro de um padrão, trazendo elementos do atleta de alto impacto 
para o sujeito comum que procura ultrapassar seus limites em prol do reconhecimento gerado pela 
boa forma, como o anunciante exemplifica ao mostrar um homem no escritório com uma bolsa de 
gelo no joelho, elemento figurativo e simbólico remetente à rotina de esforços dolorosa de um atleta. 

Essa cerveja, então, se coloca para solucionar um problema: o de lidar com os prazeres da 
alimentação e da exibição corpórea ao mesmo tempo. A relação traçada pelo enunciador de um atleta 
com o produto segue ao passo de que um atleta concilia treino intenso e boa alimentação, enquanto 
seu consumidor concilia treino moderado e alimentação prazerosa. Como afirma Garcia: 

Talvez na Grécia Antiga fosse difícil imaginar um homem correndo na rua ou em uma praça, 
durante duas horas ou mais horas, para cuidar do próprio corpo. Mas hoje fazemos exercícios 
até em casa. A cultura do corpo saudável transversaliza a noção de competição para dar lugar 
a um discurso inflamado de possibilidades mercadológicas.  (2005, p.94) 

De acordo com o Mini Dicionário Aurélio (2005), amador é: “adj. 1. Amante (1) 2. Que se 
dedica a arte ou ofício por prazer, não por profissão.” (p.155). Ainda define como amadorismo: “sm.
1. Condição de amador, de não profissional. 2. A arte do amador. 3. Fig. Inexperiência, inabilidade.”
(p.155). Para compreender a etimologia da palavra, podemos extender nosso entendimento sobre a
pretensão do anunciante ao colocar o consumidor como altela não oficial, amador. É, portanto, um
consumidor que se exercita dentro de suas limitações, sem a intensidade de treinos de sete horas que
atletas profissionais estão acostumados, que pratica as atividades pelo prazer de praticá-las e pelo
prazer dos resultados.

Em A Felicidade Paradoxal (LIPOVETSKY, 2007), podemos compreender o fervor pelas 
competições: por serem representantes de uma alegria coletiva, da busca de todos pelo corpo ideal e 
cada vez melhor, causando sentimentos de inclusão grupal e felicidade. Vibramos com as 
performances inacreditáveis dos atletas10, pois estes nos mostram o rendimento máximo do corpo 
humano. Quando nos colocamos como atletas, ainda que amadores, é possível que desafios sejam 
instaurados, nos aproximando dos corpos capazes de feitos louváveis, da possibilidade de maior 
controle sobre nosso próprio templo. 

Aqui não se trata, propriamente falando, do puro prazer estético proporcionado pela elegância 
ou pela harmonia dos corpos, mas, antes, de uma espécie de “estado de embriaguez estética” 
criada pelo espetáculo da superação de si, do apogeu da mobilização das forças e do controle 
perfeito: toda perfeição “desperta por contigüidade o contentamento afrodisíaco.” 
(LIPOVETSKY, 2007, p. 275)  

10 Com rotinas de treino de cinco a oito horas por dia, assim como várias restrições alimentares. 
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Vem daí a admiração por atletas, por conseguirem levar o corpo à perfeição da performance 
como gostaríamos de conseguir. Logo, partindo desse olhar sobre corpos atléticos e sobre nossos 
próprios corpos, o hiperindivíduo não mais se define com tanta intensidade pelo hedonismo, devido 
aos seus fortes desejos de “competitividade corporal”, a competição entre os atletas se transferiu 
socialmente no que tange a competição pelos melhores corpos dentro da busca pela auto-afirmação. 

Os atletas amadores exprimem a busca por vivências de aventura, a fuga do tédio de uma 
competição dentro da mesma modalidade. Entra em questão o esporte-lazer, “O neo-esportista não é 
obcecado por proeza: o que ele ambiciona em primeiro lugar é manter o corpo, sentir-se bem ou 
melhor” (LIPOVETSKY, 2007, p.277), mantendo o equilíbrio entre o prazer de se exercitar ao ar 
livre, em atividades que envolvam estilo de vida, e a construção de um corpo melhor, como o surfista 
da peça. O universo esportivo, como a Skol Ultra apresenta, é uma expansão do imaginário do bem-
estar. Desta forma, o comercial incentiva o exercício com uso da construção de uma narrativa de 
exemplificações, com sujeitos praticantes desde o tradicional basquete à tendência do crossfit. A Skol 
Ultra identifica e aplica sua comunicação às pessoas que entendem a diferença entre atividade física
e esporte, as pessoas que detiveram os valores do corpo de um atleta e os aplicaram sobre si na busca 
pela superação de recordes em prol de uma maior qualidade de vida, sempre associada ao corpo 
magro, mesmo que não totalmente esculpido. 

3. NESTLÉ E NESFIT: OPERAÇÃO BIQUINI11

O reflexo da alimentação industrializada na saúde trouxe diversas doenças perigosas como a 
hipertensão e a diabetes, associadas à obesidade. A Nestlé, com isso, adotou a política de pregar o 
maior cuidado com o corpo. Surgiram os diversos programas e metas para que a imagem da marca 
fosse associada à saúde e vitalidade, incentivos que trouxeram impactos tanto na produção dos 
alimentos já presentes no mercado, como na criação de novas linhas de alimentos, focadas na saúde 
e bem estar, fortemente atreladas a um estilo de vida. Não mais apenas com a funcionalidade de saciar 
a fome, a Nestlé investe em produtos que prometem nutrir o corpo. 

Antes de aprofundarmos sobre a nova vertente da marca, vale buscar o entendimento 
etimológico da palavra fitness. A palavra de origem inglesa é uma qualidade atribuida a alguém. To 
fit significa encaixar, adequar, caber em algo, o que nos leva à conclusão de que uma pessoa com esta 
característica é um “sujeito encaixável”.  Associando isso aos moldes sociais relacionados ao corpo, 
um sujeito encaixável pertence a um padrão não destoante das convenções, levando em consideração 
as ideias do corpo padrão. Segundo o site sinificados.com.br, a união de fit com ness, transformador 
de substantivos em adjetivos no inglês,  “[...] significa estar em boa forma física. O termo é 
normalmente associado à prática de atividade física e se refere ao bom condicionamento físico ou 
bem estar físico e mental”, portanto, fitness significa a capacidade de um corpo manter-se ativo e 
saudável. O sujeito fitness é quem passou por um processo de adequação, é portador de saúde e bem-
estar através dos exercícios físicos. 

A partir do momento em que a Nestlé associa seu próprio nome ao universo desta palavra, há 
a tentativa criar uma nova vertente que converse com o ideal de saúde e bem-estar que tanto 
buscamos. É a associação da alimentação à pratica de atividades físicas, construindo o ideal de um 
estilo de vida. 

Em 2012, a adequação de imagem da empresa se materializou com a linha de produtos Nesfit
nas prateleiras de supermercados. A linha foi lançada com biscoitos salgados e doces e se expandiu 
em outros alimentos que compõem a vertente da corporação, como barras de cereal, biscoito e o cereal 
matinal. Toda a linha de produtos Nesfit é direcionada ao público feminino, o que mais sofre 
influência da midiatização de um padrão estético de corpo.

Não é surpreendente, então, surgir uma campanha com o principal produto, o cereal, para 

11 Explanação a respeito da marca, surgimento do segmento fitness da corporação e campanha principal da linha. 
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competição dentro da mesma modalidade. Entra em questão o esporte-lazer, “O neo-esportista não é 
obcecado por proeza: o que ele ambiciona em primeiro lugar é manter o corpo, sentir-se bem ou 
melhor” (LIPOVETSKY, 2007, p.277), mantendo o equilíbrio entre o prazer de se exercitar ao ar 
livre, em atividades que envolvam estilo de vida, e a construção de um corpo melhor, como o surfista 
da peça. O universo esportivo, como a Skol Ultra apresenta, é uma expansão do imaginário do bem-
estar. Desta forma, o comercial incentiva o exercício com uso da construção de uma narrativa de 
exemplificações, com sujeitos praticantes desde o tradicional basquete à tendência do crossfit. A Skol 
Ultra identifica e aplica sua comunicação às pessoas que entendem a diferença entre atividade física
e esporte, as pessoas que detiveram os valores do corpo de um atleta e os aplicaram sobre si na busca 
pela superação de recordes em prol de uma maior qualidade de vida, sempre associada ao corpo 
magro, mesmo que não totalmente esculpido. 

3. NESTLÉ E NESFIT: OPERAÇÃO BIQUINI11

O reflexo da alimentação industrializada na saúde trouxe diversas doenças perigosas como a 
hipertensão e a diabetes, associadas à obesidade. A Nestlé, com isso, adotou a política de pregar o 
maior cuidado com o corpo. Surgiram os diversos programas e metas para que a imagem da marca 
fosse associada à saúde e vitalidade, incentivos que trouxeram impactos tanto na produção dos 
alimentos já presentes no mercado, como na criação de novas linhas de alimentos, focadas na saúde 
e bem estar, fortemente atreladas a um estilo de vida. Não mais apenas com a funcionalidade de saciar 
a fome, a Nestlé investe em produtos que prometem nutrir o corpo. 

Antes de aprofundarmos sobre a nova vertente da marca, vale buscar o entendimento 
etimológico da palavra fitness. A palavra de origem inglesa é uma qualidade atribuida a alguém. To 
fit significa encaixar, adequar, caber em algo, o que nos leva à conclusão de que uma pessoa com esta 
característica é um “sujeito encaixável”.  Associando isso aos moldes sociais relacionados ao corpo, 
um sujeito encaixável pertence a um padrão não destoante das convenções, levando em consideração 
as ideias do corpo padrão. Segundo o site sinificados.com.br, a união de fit com ness, transformador 
de substantivos em adjetivos no inglês,  “[...] significa estar em boa forma física. O termo é 
normalmente associado à prática de atividade física e se refere ao bom condicionamento físico ou 
bem estar físico e mental”, portanto, fitness significa a capacidade de um corpo manter-se ativo e 
saudável. O sujeito fitness é quem passou por um processo de adequação, é portador de saúde e bem-
estar através dos exercícios físicos. 

A partir do momento em que a Nestlé associa seu próprio nome ao universo desta palavra, há 
a tentativa criar uma nova vertente que converse com o ideal de saúde e bem-estar que tanto 
buscamos. É a associação da alimentação à pratica de atividades físicas, construindo o ideal de um 
estilo de vida. 

Em 2012, a adequação de imagem da empresa se materializou com a linha de produtos Nesfit
nas prateleiras de supermercados. A linha foi lançada com biscoitos salgados e doces e se expandiu 
em outros alimentos que compõem a vertente da corporação, como barras de cereal, biscoito e o cereal 
matinal. Toda a linha de produtos Nesfit é direcionada ao público feminino, o que mais sofre 
influência da midiatização de um padrão estético de corpo.

Não é surpreendente, então, surgir uma campanha com o principal produto, o cereal, para 

11 Explanação a respeito da marca, surgimento do segmento fitness da corporação e campanha principal da linha. 

lançar um desafio às consumidoras: A Operação Biquíni. O desafio propõe que, em apenas 14 dias, 
consumindo pela manhã o cereal e, ao longo do dia, os outros produtos da linha, as mulheres do 
público alvo estariam aptas a vestir despreocupadamente um biquíni na praia, discurso que não vale 
de uma autoridade, não dá qualquer garantia de sucesso e parte do entendimento da sensação de 
frustração das mulheres “fora de forma”. Analisar a evolução da missão ao longo dos anos é 
importante para entender o quê a marca infere à vida das consumidoras e como reagiram à mensagem 
no decorrer do tempo. 

A campanha em 2013 usa de comentários amplamente midiatizados de pessoas como 
blogueiras do estilo de vida saudável, como a postagem do portal Gabriela Pugliesi12 que relacionou 
o café da manhã à casa de praia, onde não pode faltar o cereal Nesfit. Ela ressaltou os benefícios de
manter-se firme na dieta por 14 dias consecutivos falando sobre si mesma. De acordo com o site
meioemensagem.com.br, a partir deste ano a campanha começou a sofrer denúncias13 no Conar.
Mesmo que o processo tenha sido arquivado, os anos seguintes mostraram a nova adequação à
mensagem da campanha.

Neste ano, a campanha foi produzida pela agência WMcann. O VT de 20 segundos da 
Operação Biquíni não tem diálogos, apenas a narração de voz feminina. Inicia revelando um grupo 
de jovens correndo em direção ao mar, ficando apenas com trajes de banho. Uma das mulheres fica 
para trás, sem despir-se, enquanto a narradora14 indaga: “Você tá mesmo pronta pra usar este 
biquíni?”. A mulher, desconfortável, concorda, respondendo com o balançar negativo da cabeça 
somado à voz: “Hummm... acho que não!”, cruzando seus braços. Em seguida um homem aparece 
chamando-a para participar, tendo a resposta negativa e voltando-se para o mar. Novamente os jovens 
aparecem, jogando vôlei dentro da água, exibindo seus corpos de praia: bronzeados e magros. A 
narradora entra: “Está na hora de participar da operação biquíni”, enquanto mostra a personagem 
recolhida na barraca, sem participar. É apresentada a embalagem do produto enquanto são dadas mais 
informações sobre o desafio, mostrando a personagem como consumidora. 

A voz oferece o passo-a-passo para completar a operação: começar o dia com o café da manhã 
Nesfit, ter uma alimentação balanceada, praticar exercícios fisicos e preparar-se “para curtir o verão 
ao máximo”. A cena seguinte sai do ambiente domiciliar e volta à praia, onde a mulher desabotoa sua 
blusa, focando em seu abdômen magro, revelando seu corpo de biquíni. Enquanto se levanta, é 
observada, ela se livra da blusa, deixando seu corpo à mostra e corre para participar a brincadeira na 
areia ao som do “comece já”, na voz da narradora. O vídeo se encerra com a apresentação do produto 
ao espectador, associando o cereal ao leite e à fruta. 

Figura 276: Mulher exitando enquanto todos vão para o mar 
Fonte: Youtube (2016) 

12 <gabrielapugliesi.com> Acesso em: 14. Set. 2017 
13 Consumidores denunciaram a campanha pois a atriz já é magra e sugerir mais emagrecimento poderia incitar 
transtornos alimentares. O caso foi arquivado. 14 abr. 2013. 
14 Voz da marca sobre seu público alvo, indicando qual performance pode ser responsável pela “chave do sucesso”
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Figura 30: Mulher reclusa, caixa de cereal 
Fonte: Youtube (2016) 

Figura 33: Consumo e leitura da embalagem, abdômen 
Fonte: Youtube (2016) 

Figura 36: Mulher alegre, sendo observada e caminhando 
Fonte: Youtube (2016) 

Figura 397: Mulher juntando-se à brincadeira 
Fonte: Youtube (2016) 

É possível identificar como o enunciador, entendido como a união entre a agência e a marca, 
se coloca e como identifica seu target. A Nesfit não dá possibilidade da consumidora sentir-se 
confortável consigo mesma, incitando a dúvida nos primeiros segundos ao perguntar se ela está pronta 
para usar biquíni. Segue com tom reprovatório e induz à não aceitação do corpo, ensinando como a
pessoa fora de forma deve se comportar: retirando-se do local de protagonismo, escondendo-se.
Enquanto reprova, o enunciador se posiciona como solução do problema indicado por ele mesmo, 
instruindo a consumidora a seguir o plano de 14 dias para que consiga usar um biquíni. 

A marca, entendendo a necessidade de alívio da culpa e mal-estar do actante, se coloca como 
agente transformador rápido, pois em apenas duas semanas a consumidora já estará apta a 
protagonizar as cenas do verão, relacionando o momento da seminudez praiana ao momento de maior 
exaltação do corpo exibível. O anunciante simula ajudar a mulher a se inserir no contexto de 
desejável. 

O público, portanto, se identifica com o comercial pois ele retrata toda a vergonha sobre sua 
forma física e a insegurança do momento de revelá-la. O público desta operação, feminino, quer 
solução rápida ou imediata para amenizar a sensação de não pertencimento. Não necessariamente 
estão dispostas a esperar resultados construídos ao longo de meses, visto que a campanha foi lançada 
no fim do segundo semestre de 2013, perto do verão. O desejo de correção do contorno próprio impera 
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e é imediato. 
Voltando às denúncias arquivadas pelo Conar, podemos identificar uma leve mudança no 

discurso proferido pelo enunciador, mas se ameniza a mensagem sem mudar o intuito final do 
discurso: modificar-se. O ethos anteriormente reprovatório e acusador de inadequação deu espaço 
para a transformação em um ethos menos impositivo, transferindo a obrigatoriedade da magreza para 
a construção de uma vida equilibrada, deixando os objetivos nas mãos da consumidora e valorizando 
o sentir-se bem, mesmo que quem seja a embaixadora oficial da Operação Biquíni seja Paolla
Oliveira, conhecida por seu corpo dentro dos padrões. A Nestlé anunciou em 2014: “A Operação
Biquíni ajuda as mulheres a ter uma rotina mais equilibrada”. A magreza associada ao bem-estar
continua, mas desta vez de forma mais sutil, implícita e delicada, estimulando hábitos saudáveis como
a boa alimentação e os exercícios físicos para ter sucesso após os 14 dias.

A Operação Biquíni, nesse ano estava dentro da #OperaçãoVocê15, que estimularia as 
consumidoras a aderirem a um “projeto individual” e adequá-lo de acordo com suas próprias 
necessidades. Um ano depois, as duas semanas tentam um caráter mais flexível, sem que haja 
imposição do quanto se deve transformar, mas paradoxalmente exemplificando como usuária do 
biquíni a atriz embaixadora da marca, figura que a consumidora se espelha para alcançar. A marca 
não trabalha com o prazer de consumir o alimento, mas o de se encaixar a um padrão que vetorize o 
corpo saudável. O último registro da hashtag #operaçãobiquíni no Twitter postado por Paolla é de 
2014, embora no ano seguinte a operação tenha continuado. 

Figura 41: Post de Paolla para Nesfit 

Fonte: Twitter (2016) 

A diferença no discurso da marca após as denúncias mostrou a identificação na mudança de 
postura da consumidora consigo mesma. Nesta década, a consumidora está ganhando cada vez mais 
consciência da posse sobre seu próprio corpo e parte do público começa a se incomodar com ataques 
reprovatórios. A mulher empoderada não aceita imposições que regulem seu corpo, o que gera 
reprovação a discursos como o anterior anterior proferido pela marca. 

15 O endereços correspondentes ao site e fan page da campanha em 2014 não estão mais válidos no presente ano. 
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Figura 42: Insatisfação com a campanha 

Fonte: naosouexposição.wordpress.com (2016) 

Figura 448: Descontentamento 

Fonte: naosouexposição.wordpress.com (2016) 

Até 2017, não foi veiculada a proposta de 14 dias, podemos encontrar um site com dicas de 
alimentação e construção de um novo estilo de vida. “Vivendo integralmente”, o novo mote da Nesfit,
reflete a intenção comunicativa da marca: o ethos não constrói um período de dieta, mas sim uma 
permanente mudança de hábitos alimentares. 

Figura 95: Nova mensagem 
Fonte: nestle.com.br/nesfit (2016) 

O que pode ser identificado é a nunca totalidade de auto-aceitação proclamada pela marca, 
pois “Percebe-se hoje, na sociedade, que a preocupação está em salvar o corpo da desgraça da rejeição 
social” (OLIVEIRA, 2011, p.21). O que se cria é uma relação entre o sentir-se bem e controlar-se a 
todo momento para a manutenção da silhueta enxuta, a associação entre a saúde e o corpo magro. De 
acordo com Garcia, “Reforçamos que essa espetacularização da imagem corporal faz parte do 
discurso midiático contemporâneo cujas considerações mercadológicas do consumo são ressaltadas.” 
(2005, p. 54).

A Nesfit, ao promover o projeto individual, reforça que o ideal de estilo de vida tende a ser 
reduzido ao corpo, limitando experiências coletivas e trazendo o foco para a satisfação pessoal e auto-
estima, reduzindo a importância das atividades que envolvam experiências em grupo, nos afastando 
do ideal de sociedade dionisíaca para produzirmos o ideal de felicidade individual e privada. 
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CONCLUSÃO

O emprego do corpo para promover venda de produtos trabalha com o imaginário que o cerca, 
estratégia que funciona ainda melhor quando utilizada por marcas de alimentos, que nos fornecem 
produtos ligados à nutrição do corpo. Partindo do entendimento de como ambas as marcas, embora 
com objetivos diferentes e públicos diferentes, posicionam-se de maneira similar no que tanje a 
construção de uma narrativa para midiatizar um corpo com características específicas que desejam 
associar ao consumo de seus produtos, podemos fazer as conclusões a partir das observações acerca 
do corpo-mídia que cada enunciador idealiza. 

O corpo mídia da Skol ultra é o corpo do atleta amador. Enquanto o corpo do atleta é voltado 
para a preocupação com a performance, o atleta amador tem este valor invertido ao colocar sobre esta 
a necessidade de exibição do mesmo. A Skol Ultra, então, é o prêmio dos que ocupam o pódio de 
melhores corpos dignos de serem exibidos. É o enunciador compreensivo que entende o quão difícil 
é essa missão e que, por saber disso, entrega ao consumidor a saída da privação da cerveja que tanto 
representa simbólicamente. A marca se posiciona como persona pertencente à sociedade entregue 
aos prazeres, na busca cada vez mais privada por uma felicidade narcisista e voltada para o corpo, 
que não é compartilhada, mas que precisa ser notada para fazer sentido. 

O corpo representado por quem a marca acredita ser seu consumidor é o chamado “corpo 
competitivo”, o que trabalha com a consagração do trabalho técnico, pois, de acordo com Lipovetsky 
(2007), vivemos em uma sociedade mais apaixonada pelo esporte que nunca, obcecada pela 
otimização do corpo o que reflete a vontade de superação de si. 

Já a Nesfit se posiciona para ajudar a consumidora a livrar-se da descontextualização do corpo 
inadequado ao verão. Ao associar-se à midiatização de um corpo essencialmente magro, mesmo não 
comunicando ser este o objetivo ao consumir produtos Nesfit, cria-se o imaginário de que, ao cumprir 
o desafio, também se conquistará um corpo dentro dos padrões.

Percebe-se que o consumidor atual, portanto, sente-se incomodado com sua própria aparência, 
visto que os modelos midiatizados em sua maioria são jovens, saudáveis e musculosos, que 
comunicam uma linguagem estética se apropriando de diversos fatores para convidar terceiros à
observação. Esta observação gera reconhecimento e o prazer da admiração que tanto buscamos dentro 
da sociedade hedonista e narcisista. Desta forma, o próprio consumidor torna-se parte do processo de 
despertar nos outros o desejo de ser admirável, consequentemente ligando este desejo ao veículo 
facilitador da conquista, a marca que midiatiza este corpo. 

Portanto, à partir destes cases, observamos que o corpo é tratado como mercadoria a ser 
consumida e passou a ser motivo principal da insatisfação pessoal, visto que somos instruidos 
diariamente a buscar corpos impossíveis de se equiparar, incondizentes com a realidade fora do 
imaginário do corpo que representa sucesso. Logo, marcas como a Skol Ultra criam seu próprio ideal 
de corpo servindo de mídia para sua principal mensagem: a cerveja não sugere um corpo perfeito, 
mas sim um corpo natural que busca melhoria contínua sem abrir mão de velhos hábitos, apenas 
agregando novos que conversem com a idealização midiatizada. Assim como a bebida, a Nesfit cria 
seu próprio ideal de corpo, o corpo que simplesmente seja adequadamente magro, sem falar 
explicitamente sobre ele, o corpo que também necessita de constante manutenção para uma magreza 
disfarçada de bem-estar. Mesmo com certas diferenças, as semelhanças nestes discursos que 
midiatizam corpos nos mostram claramente que, se socialmente precisamos estar minimamente 
dentro de um padrão para obter sucesso e reconhecimento, o mesmo vale quando se constrói um ideal 
de corpo-mídia voltado para publicidade. 
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A DEMONIZAÇÃO DA IMAGEM DA MULHER NA MÍDIA: REFLEXÕES
SOBRE

CARRIE, DE STEPHEN KING, E A SUA ADAPTAÇÃO PARA TRÊS PELÍCULAS1

Daniele Santos2

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo fazer um breve estudo sobre as três adaptações de Carrie para
o cinema, pensando nas abordagens da indústria fílmica bem como a representação corporal e
subjetiva dessa mulher demonizada pelos outros personagens. Sendo assim, a principal
problemática que aqui tecemos diz respeito a essa demonização e às mudanças que a adaptação
sofreu com o passar do tempo, bem como suas relações fundamentais. Para cumprir com esse
objetivo, nos apoiaremos, principalmente, nos estudos de Walter Benjamin (1976), que faz uma
reflexão interessante sobre o moderno e a ascensão do cinema. Dessa forma, entendemos que este
estudo pode ser aprofundado e discutido com maior intensidade e riqueza de detalhes, no entanto,
ainda é uma pesquisa inicial com resultados parciais. Resultados esses que entendem que é
justamente pela subversão de uma lógica fixa em diversos filmes que o consumo se apropria dessa
ferramenta, mudando determinadas percepções e abandonando a sua aura, já que se rende a
questões sociais de maior escala.

Palavras-chave: Carrie; Mídia; Consumo; Adaptação para o
cinema.

1. INTRODUÇÃO

A cultura de massa, bem como a indústria cinematográfica, são processos de consumo 
discutidos por Walter Benjamin em grande parte da sua produção crítica. Em A obra de arte na era
da sua reprodutibilidade técnica, por exemplo, o autor descreve a modernidade, os ideais de
consumo e fatores vendáveis que são repercutidos pelo cinema em desenvolvimento. Tal aspecto
abordaremos mais adiante, pensando justamente no caráter de repercussão ao grande público que 
poderia consumir esse tipo de arte. Nosso principal foco, portanto, é pensar nas adaptações do livro 
Carrie para o cinema: três versões que são produzidas de formas diferentes a depender da época –
sendo a primeira de 1976; a segunda de 2002; e a terceira de 2013.

Dito isso, podemos considerar que a produção de Stephen King, de maneira genérica, é fruto
dessa cultura de massa. Se pensarmos na perspectiva de Benjamin (1975), brevemente apresentada
anteriormente, podemos dizer que o livro, assim que adaptado ao cinema, perde parte da sua aura
primária, cedendo aos rumos da vida moderna e do consumo.

Sendo assim, a fim de aprofundar esta discussão, pensaremos na personagem principal dos 
filmes, Carrie White, e as suas representações e mudanças ao longo dessas três versões. Focaremos,
assim, na percepção da imagem em torno dessa personagem, relacionada ao próprio corpo, aparência
e aos poderes sobrenaturais que ela desenvolveu ao longo de sua infância e adolescência.

Nosso principal objetivo é pensar na Carrie como vendável segundo a época na qual é
produzida, bem como o caráter místico de sua imagem e subsequente demonização do seu corpo. As

1 Trabalho inscrito para o GT Consumo, Corpo e Subjetividades, do IX ENPECOM / VI RELAIP / II CONSUMO 
SUL.
2 Mestranda em Estudos de Linguagens pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, psantosdaniele@gmail.com
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problemáticas que fundamentam essa pesquisa estão pautadas nas diferentes representações de Carrie
White: a) Como a sua imagem muda durante as produções fílmicas? b) Qual a relação entre essas
mudanças e o consumo? c) A representação do corpo e das atitudes de Carrie são formas de
subjugação e demonização dessa mulher? d) Como essa áurea sobrenatural da personagem está ligada
à indústria cultural? Para respondermos tais problemáticas, nos apoiaremos em Benjamin (1975), 
Braga (2006), entre outros assim que se fizer viável.

Por fim, a organização deste estudo se dará em três partes: a primeira delas diz respeito ao
resumo da obra, com foco na personagem principal; a segunda parte compreende a explicitação do
quadro teórico, que serve de apoio para o desenvolvimento desta pesquisa; a terceira e última parte 
fornecerá um quadro que contempla as faces de Carrie – as atrizes que a interpretaram – e as questões 
de mídia e consumo que permeiam a demonização da mulher. Passemos, portanto, à primeira parte
de nossa pesquisa.

2. STEPHEN KING: ASCENSÃO E ADAPTAÇÕES FÍLMICAS DE SUA PRIMEIRA
OBRA

Conforme previamente citado, nesta seção abordaremos o resumo da obra, assim como
uma breve introdução sobre a personagem Carrie White e a manifestação de alteração da sua força
telecinética no decorrer da obra.

2.1 BREVE RESUMO DA OBRA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO CRIATIVO E
A REPRESENTAÇÃO DE CARRIE WHITE

Carrie, ou em adaptação brasileira como Carrie, a estranha, apresenta um apelo ao
público que reflete os dramas da vida adolescente sobre uma perspectiva sobrenatural. São
fidedignas as adaptações do livro ao cinema. Todas as versões seguem a mesma ordem de 
acontecimentos, bem como conseguem refletir o sofrimento da personagem central de forma
quase como intimista: o espectador se sente envolvido com os sentimentos confusos de Carrie.
Zanini (2006) considera a obra, assim como outras produções de Stephen King, “como histórias
que aterrorizaram leitores e espectadores ao longo das últimas décadas”.

Primeiro romance escrito pelo autor, em forma epistolar, e salvo por sua esposa já que ele 
não considerou Carrie como uma obra-prima de sua carreira, teve três adaptações para o cinema,
se é que podemos considerar a versão feita para a televisão, de 2002, assim. A primeira adaptação
foi feita, em 1976, por Brian de Palma. O segundo remake foi feito por David Carson, em 2002. A
última e mais recente versão da obra foi feita em 2013, por Kimberly Peirce, a única mulher,
entre os três, que conduziu a gravação do filme. Não obstante, várias referências são feitas em
séries e outros filmes, um exemplo disso é a série cômica Todo mundo odeia o Chris. No episódio
denominado “Todo mundo odeia o bale” dessa série, o personagem principal profere uma frase na
qual considera que, apesar do banho de sangue, Carrie se divertiu mais do que ele em seu baile de
formatura. Ou seja, uma referência clara ao livro de King, com tom de comédia como
característica principal da série.

Dito isso, como breve resumo da obra, temos uma adolescente, supostamente religiosa,
com uma mãe muito dedicada à fé cristã que, em alguns momentos, demonstra esse interesse de
forma extremada e radical. A primeira cena do filme é icônica. Carrie não entende as
transformações do seu corpo, em plena puberdade, e ao menstruar pela primeira vez se assusta
com a quantidade de sangue que sai de sua vagina. Com isso, as perseguições das outras
personagens – as populares – começa a se dar de forma mais intensa: tampões são jogados na
garota, assim como a ridicularização que se torna frequente: “Carrie White come cocô” (KING,
2007, p.15) é o que dizem as frases escritas pelas paredes da escola.
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Apenas uma menina do grupo, Sue Snell, sobreviveria aos acontecimentos que se dariam
futuramente. Ela foi encontrada para testemunhar sobre os acontecimentos da noite do baile. Tal 
menina demonstra arrependimento no decorrer do livro por pertencer ao “grupo dos populares” e
ajudar na ridicularização da personagem central. Talvez, por esse motivo, foi poupada durante o
fatídico dia.

A partir do momento que se sente ofendida pelos colegas – o que demonstra fragilidade do
personagem principal, já que, em todas as reproduções fílmicas, ela se senta em posição fetal no 
banheiro, nua, e tem ajuda da professora de educação física para sair da situação –, sua força
passa a progredir durante o livro e suas adaptações. Os eventos telecinéticos começam a progredir 
proporcionalmente. Sua dedicação é iminente. Primeiro a escova que cai da mesa, depois o
armário que treme ao rezar por ordem da mãe, a carteira escolar que se mexe com agressividade e,
enfim, o banho de sangue no prom, que gera uma energia consciente e devastadora: causa a morte
de vários alunos e professores da escola.

Dito isso, podemos pensar que o processo criativo de King repercute a uma distopia,
diferente das histórias envolvendo adolescentes que são recheadas de popularidade, conflito entre
grupos, mas que, ao final, apresentam uma reviravolta surpreendente. Reviravolta essa que coloca
o loser como o grande vencedor desses conflitos – um exemplo disso, de um filme praticamente
do mesmo período que Carrie foi produzido, é O Clube dos Cinco, lançado em 1985 no Brasil, de
direção de John Hughes. Há, portanto, uma imagem romantizada da vida adolescente. Carrie,
entretanto, não é uma adolesce típica – conforme a tradução para o português orienta – e, ao final,
a única vantagem, se é que podemos chamar assim, é sua sobrevivência e o fato de não ser
encontrada para narrar os fatos acontecidos no ball. Isso, provavelmente, reforça sua áurea mística:
o sumiço injustificado dá abertura à imagem demonizada dela. Portanto, a perspectiva invertida de
mundo causa certo estranhamento ao leitor.

Não iremos, no entanto, denominar os eventos como fantásticos, maravilhosos, absurdos.
Manteremos a denominação de sobrenatural. O motivo para tanto se dá quando nos debruçarmos
sobre a perspectiva de Todorov (1975), por exemplo, o qual considera certas narrativas como 
fantásticas. O autor considera como fantástico os acontecimentos que transcendem as regras da
física, que podem ser explicados ou não posteriormente. Contudo, não sabemos se os
acontecimentos do baile realmente se dão. Eles podem, em uma interpretação bem livre, ser frutos
da imaginação da personagem, sendo o banho de sangue uma das poucas coisas reais que se
consolidam no livro. Essa afirmação pode ser justificada pelo fato de não haver testemunhos,
além de Sue, que pudessem afirmar o acontecido. Ademais, o próprio sumiço da personagem
central pode sugerir uma doença psíquica, já que certos “poderes” sobrenaturais podem ser reflexo
disso. Portanto, o processo criativo de King, bem como as questões que ultrapassam o próprio
entendimento do leitor/espectador, pode ser justificado com uma história real com acontecimentos
inexplicáveis, motivo que nos levam a crer na necessidade de não utilizar rótulos para definir 
essas produções.

A noite do baile, também como uma das cenas mais marcantes do enredo, é cheia de 
intensidade. Representada de maneira muito fiel em todas as adaptações fílmicas, dois dos 
personagens tidos como populares, ao ficar com raiva de Carrie por não poderem participar da 
festa final – em punição ao tratamento a Carrie no início do filme – têm a ideia de jogar sangue de
porco assim que ela ganhasse – de forma arquitetada – o posto de rainha do baile. Ao assistir às
produções, o espectador se sente muito próximo da personagem, pelas próprias referências
frequentes ao filme, bem como a repetição e fidelidade das três versões ao livro, e espera que a
cena do sangue não se repita. Isto é, parece que há uma empatia tão grande com a personagem que 
se pensa que ela deixará o centro do palco e se livrará do momento humilhante. Ou seja, a
representação de Carrie nas produções fílmicas transfere uma perspectiva real ao espectador que
assiste à personagem: ele não duvida do banho de sangue; mesmo que possa duvidar da sua forma
de reação durante o baile.
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Dito isso, passaremos à próxima parte deste estudo, a qual apresentará o quadro teórico
que esta pesquisa se pauta, trazendo autores como Benjamin (1975) e Braga (2006), assim como
outros estudiosos quando se fizer necessário.

3. EXPLANAÇÃO DO QUADRO TEÓRICO

A fim de desenvolver uma pesquisa que possa abarcar as nuances que compõem a
indústria cultural, a imagem da mulher – no nosso caso, demonizada – e a relação com essa
indústria, nos apoiaremos em alguns autores, já apontados, que dizem respeito a essas abordagens.

O primeiro autor que é pertinente para o desenvolvimento deste estudo é Walter Benjamin 
(1975). Uma de suas reflexões diz respeito à modernidade e como ela rearranja a perspectiva de
arte, principalmente no que diz respeito à fotografia e ao cinema. As questões que ele levanta são
fundamentais para o entendimento de um processo de perda da aura da obra de arte e a sua
reprodução em série com o objetivo de atingir o máximo de público possível. Assim, é como se a
obra de arte perdesse seu espírito original, idealista, e se transformasse em materialista – devemos
lembrar a influência marxista na obra do autor em questão – sendo passível de ser reproduzida por
qualquer indivíduo. Adorno e Horkheimer (2002) também apontam reflexões sobre esta ideia que
dizem respeito à aura. No entanto, em contraponto com Benjamin, para eles a aura não se perde,
ela simplesmente se transforma.

A definição de aura, afirma Araújo (2010), apresenta uma concepção de que todos os
elementos devem ter unicidade e autenticidade. Isso significa que ela deve ser lembrada e
reconhecida em qualquer tempo, já que ela preserva singularidade inerente a sua forma. A ideia
desse tipo de arte é que ela transcenda a própria cultura material. Ou seja, sua aura é quase como
desarticulada do social, fornecendo um culto intocável a ela e a quem a produziu, como se o
último fosse dotado de um dom especial para essa atividade: a cultura seria, portanto, realidade
para poucos.

Para Benjamin (1975):

Com a litografia, a técnica de reprodução atinge uma etapa essencialmente nova. Esse
procedimento muito mais preciso que distingue a transcrição do desenho numa pedra de
sua incisão sobre um bloco de madeira ou uma prancha de cobre, permitiu às artes
gráficas pela primeira vez colocar no mercado suas produções não somente em massa,
como já acontecia antes, mas também sob a forma de criações sempre novas [...] como
orno apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução das
imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a
palavra oral. Se o jornal ilustrado estava contido virtualmente na litografia, o cinema
falado estava contido virtualmente na fotografia. A reprodução técnica do som iniciou-se
no fim do século passado. Com ela, a reprodução técnica atingiu tal padrão de qualidade
que ela não somente podia transformar em seus objetos a totalidade das obras de arte
tradicionais, submetendo-as a transformações profundas como conquistar para si um
lugar próprio entre os procedimentos artísticos. (BENJAMIN, 1975, p. 1).

Ele considera que a reprodução é um processo frequente na história. Em primeira instância
é possível graças à litografia – técnica que envolve a transcrição de um escrito para uma pedra,
como também podemos denominar de palimpsestos. Já, em um segundo momento, a imprensa,
posterior a Idade Média, ganha força e se desenvolve. Outras técnicas (e tecnologias) passam a
adentrar a modernidade, como é o caso da reprodução do som e da melhoria das fotografias – que
constituem o cinema.

Quanto ao valor monetário, para ele, relacionado ao valor da obra de arte em si, as que são
dotadas de aura possuem um consumo menos acessível, ou seja, mais caro. Enquanto na era da
reprodutibilidade técnica, pelo compromisso com a exposição, e o interesse em acesso mais
frequente a várias reproduções, o produto é mais barato. O autor enquadra essas questões quando
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fala de cinema que é, para ele, uma forma de submeter o homem à tecnologia diretamente, e
também é responsável pela criação de sensações:

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um
aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do
gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – é essa a
tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1975,
p. 4).

Ou seja, as próprias reações humanas são fomentadas pelas sensações provocadas por uma
tecnologia moderna. Há, sendo assim, um papel do cinema que está na contramão do papel da
arte. Isto é, a arte se apropria, segundo a visão de Benjamin, do mundo ideal. Do contrário, o
cinema tenta reproduzir aspectos do mundo material, por isso seu papel não se enquadra na
plataforma artística:

É típico que ainda hoje autores especialmente reacionários busquem na mesma direção
o significado do filme e o vejam, senão na esfera do sagrado, pelo menos na do
sobrenatural. Comentando a transposição cinematográfica, por Reinhardt do Sonho de
uma noite de verão, Werfel observa que é a tendência estéril de copiar o mundo
exterior,  com  suas  ruas,  interiores, estações, restaurantes, automóveis e praças, que têm
impedido o cinema de incorporar-se ao domínio da arte (BENJAMIN, 1975, p. 6).

Quanto à rentabilidade do cinema, Benjamin orienta para uma perspectiva que atinge a
massa. Em sua concepção, o valor da exposição é tanto que determinados sujeitos políticos são
vencedores, enquanto outros são perdedores por terem acesso ou não a essa nova tecnologia. O
cinema tem interesses exclusos. Uma de suas funções se dá, por meio da mostra de narrativas
fílmicas, ao vender certo tipo de imagem ideal, que faz, mesmo que inconscientemente, que 
espectadores tomem elementos dessa indústria para si mesmos:

Nessas circunstâncias, a indústria cinematográfica tem todo interesse em estimular a
participação das massas através de concepções ilusórias e especulações ambivalentes. 
Seu êxito maior é com as mulheres. Com esse objetivo, ela mobiliza um poderoso
aparelho publicitário, põe a seu serviço a carreira e a vida amorosa das estrelas, organiza
plebiscitos, realiza concursos de beleza. Tudo isso para corromper e falsificar o interesse
original das massas pelo cinema, totalmente justificado, na medida em que é um interesse
no próprio ser e, portanto, em sua consciência de classe. Vale para o capital
cinematográfico o que vale para o fascismo no geral: ele explora secretamente, no
interesse de uma minoria de proprietários, a inquebrantável aspiração por novas
condições sociais (BENJAMIN, 1975, p. 9).

Ou seja, a massa de trabalhadores é seduzida pelas novas abordagens técnicas, rendendo-
se aos ideais de consumo e idealização de uma imagem, por vezes, idealizada. Passemos, agora, a
algumas reflexões sobre a recepção da sociedade ao midiático, por meio da problematização de 
José Luiz Braga (2006).

Braga se debruça sobre uma abordagem que coloca a sociedade como parte fundamental
do consumo em massa. Para ele, “os produtos midiáticos em circulação na sociedade são
frequentemente referidos como materiais em torno dos quais se desenvolve uma interação
midiático-social” (BRAGA, 2006, p. 57). Dessa forma, um pouco contramão do que diz
Benjamin, ele acredita que a própria sociedade produz a cultura, diferente de um sistema
hegemônico que estaria sendo criado pela própria indústria midiática. Isto é, há uma
interdependência entre a sociedade, o que ela produz, e o que ela considera arte.

O autor expõe que há uma maneira simplista de encarar a mídia quando nos referimos a
algumas críticas. Em sua percepção, é um pouco precipitado pensar que os meios audiovisuais

1248 



fala de cinema que é, para ele, uma forma de submeter o homem à tecnologia diretamente, e
também é responsável pela criação de sensações:

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um
aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do
gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – é essa a
tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1975,
p. 4).

Ou seja, as próprias reações humanas são fomentadas pelas sensações provocadas por uma
tecnologia moderna. Há, sendo assim, um papel do cinema que está na contramão do papel da
arte. Isto é, a arte se apropria, segundo a visão de Benjamin, do mundo ideal. Do contrário, o
cinema tenta reproduzir aspectos do mundo material, por isso seu papel não se enquadra na
plataforma artística:

É típico que ainda hoje autores especialmente reacionários busquem na mesma direção
o significado do filme e o vejam, senão na esfera do sagrado, pelo menos na do
sobrenatural. Comentando a transposição cinematográfica, por Reinhardt do Sonho de
uma noite de verão, Werfel observa que é a tendência estéril de copiar o mundo
exterior,  com  suas  ruas,  interiores, estações, restaurantes, automóveis e praças, que têm
impedido o cinema de incorporar-se ao domínio da arte (BENJAMIN, 1975, p. 6).

Quanto à rentabilidade do cinema, Benjamin orienta para uma perspectiva que atinge a
massa. Em sua concepção, o valor da exposição é tanto que determinados sujeitos políticos são
vencedores, enquanto outros são perdedores por terem acesso ou não a essa nova tecnologia. O
cinema tem interesses exclusos. Uma de suas funções se dá, por meio da mostra de narrativas
fílmicas, ao vender certo tipo de imagem ideal, que faz, mesmo que inconscientemente, que
espectadores tomem elementos dessa indústria para si mesmos:

Nessas circunstâncias, a indústria cinematográfica tem todo interesse em estimular a
participação das massas através de concepções ilusórias e especulações ambivalentes.
Seu êxito maior é com as mulheres. Com esse objetivo, ela mobiliza um poderoso
aparelho publicitário, põe a seu serviço a carreira e a vida amorosa das estrelas, organiza
plebiscitos, realiza concursos de beleza. Tudo isso para corromper e falsificar o interesse
original das massas pelo cinema, totalmente justificado, na medida em que é um interesse
no próprio ser e, portanto, em sua consciência de classe. Vale para o capital
cinematográfico o que vale para o fascismo no geral: ele explora secretamente, no
interesse de uma minoria de proprietários, a inquebrantável aspiração por novas
condições sociais (BENJAMIN, 1975, p. 9).

Ou seja, a massa de trabalhadores é seduzida pelas novas abordagens técnicas, rendendo-
se aos ideais de consumo e idealização de uma imagem, por vezes, idealizada. Passemos, agora, a
algumas reflexões sobre a recepção da sociedade ao midiático, por meio da problematização de 
José Luiz Braga (2006).

Braga se debruça sobre uma abordagem que coloca a sociedade como parte fundamental
do consumo em massa. Para ele, “os produtos midiáticos em circulação na sociedade são
frequentemente referidos como materiais em torno dos quais se desenvolve uma interação
midiático-social” (BRAGA, 2006, p. 57). Dessa forma, um pouco contramão do que diz
Benjamin, ele acredita que a própria sociedade produz a cultura, diferente de um sistema
hegemônico que estaria sendo criado pela própria indústria midiática. Isto é, há uma
interdependência entre a sociedade, o que ela produz, e o que ela considera arte.

O autor expõe que há uma maneira simplista de encarar a mídia quando nos referimos a
algumas críticas. Em sua percepção, é um pouco precipitado pensar que os meios audiovisuais

fala de cinema que é, para ele, uma forma de submeter o homem à tecnologia diretamente, e
também é responsável pela criação de sensações:

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um
aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do
gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – é essa a
tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido (BENJAMIN, 1975,
p. 4).

Ou seja, as próprias reações humanas são fomentadas pelas sensações provocadas por uma
tecnologia moderna. Há, sendo assim, um papel do cinema que está na contramão do papel da
arte. Isto é, a arte se apropria, segundo a visão de Benjamin, do mundo ideal. Do contrário, o
cinema tenta reproduzir aspectos do mundo material, por isso seu papel não se enquadra na
plataforma artística:

É típico que ainda hoje autores especialmente reacionários busquem na mesma direção
o significado do filme e o vejam, senão na esfera do sagrado, pelo menos na do
sobrenatural. Comentando a transposição cinematográfica, por Reinhardt do Sonho de
uma noite de verão, Werfel observa que é a tendência estéril de copiar o mundo
exterior,  com  suas  ruas,  interiores, estações, restaurantes, automóveis e praças, que têm
impedido o cinema de incorporar-se ao domínio da arte (BENJAMIN, 1975, p. 6).

Quanto à rentabilidade do cinema, Benjamin orienta para uma perspectiva que atinge a
massa. Em sua concepção, o valor da exposição é tanto que determinados sujeitos políticos são
vencedores, enquanto outros são perdedores por terem acesso ou não a essa nova tecnologia. O
cinema tem interesses exclusos. Uma de suas funções se dá, por meio da mostra de narrativas
fílmicas, ao vender certo tipo de imagem ideal, que faz, mesmo que inconscientemente, que
espectadores tomem elementos dessa indústria para si mesmos:

Nessas circunstâncias, a indústria cinematográfica tem todo interesse em estimular a
participação das massas através de concepções ilusórias e especulações ambivalentes.
Seu êxito maior é com as mulheres. Com esse objetivo, ela mobiliza um poderoso
aparelho publicitário, põe a seu serviço a carreira e a vida amorosa das estrelas, organiza
plebiscitos, realiza concursos de beleza. Tudo isso para corromper e falsificar o interesse
original das massas pelo cinema, totalmente justificado, na medida em que é um interesse
no próprio ser e, portanto, em sua consciência de classe. Vale para o capital
cinematográfico o que vale para o fascismo no geral: ele explora secretamente, no
interesse de uma minoria de proprietários, a inquebrantável aspiração por novas
condições sociais (BENJAMIN, 1975, p. 9).

Ou seja, a massa de trabalhadores é seduzida pelas novas abordagens técnicas, rendendo-
se aos ideais de consumo e idealização de uma imagem, por vezes, idealizada. Passemos, agora, a
algumas reflexões sobre a recepção da sociedade ao midiático, por meio da problematização de 
José Luiz Braga (2006).

Braga se debruça sobre uma abordagem que coloca a sociedade como parte fundamental
do consumo em massa. Para ele, “os produtos midiáticos em circulação na sociedade são
frequentemente referidos como materiais em torno dos quais se desenvolve uma interação
midiático-social” (BRAGA, 2006, p. 57). Dessa forma, um pouco contramão do que diz
Benjamin, ele acredita que a própria sociedade produz a cultura, diferente de um sistema
hegemônico que estaria sendo criado pela própria indústria midiática. Isto é, há uma
interdependência entre a sociedade, o que ela produz, e o que ela considera arte.

O autor expõe que há uma maneira simplista de encarar a mídia quando nos referimos a
algumas críticas. Em sua percepção, é um pouco precipitado pensar que os meios audiovisuais

seriam “adequados a um entretimento alienante” (BRAGA, 2006, p. 59). Ou seja, mesmo que não
se aprofunde na discussão, ele orienta que, se fosse dessa maneira, uma produção de cinema
considerada muito bem produzida seria ignorada e tida como alienante, mesmo se fizesse o
espectador a uma reflexão mais profunda. Além disso, ele exprime que é certo que há interesses
comerciais em torno das produções audiovisuais e é isso que faz com que sejam consideradas com
menos valor e não a qualidade de sua produção. O interesse é, portanto, monetário ao invés de
estético.

A abordagem que Braga faz também problematiza o conceito de massa. Para o estudioso,
o receptor de determinadas obras de arte não irá simplesmente absorver as características dessa
arte sem reflexão. É como se fosse uma tríade entre produção, canal e receptor. Por fim, sua
sugestão é que o usuário faça bom uso da mídia, ao invés de não refletir sobre as características
estéticas e as críticas que podem estar contidas nessa obra.

Nesse sentido, a principal relação que gostaríamos de fazer aqui diz respeito à venda da 
imagem da mulher demonizada, entendendo que há um interesse comercial nessa abordagem,
como também estético. Dessa forma, passemos a última parte de nossa reflexão teórica.

A demonização da mulher, seja no cinema, como na cultura em geral, diz respeito,
principalmente, às questões que envolvem a sexualidade, o casamento, a traição e a submissão ao 
marido – representante do patriarcado para a mulher que deixa de ser filha e vira esposa. Assim
sendo, Ruffié (1988) considera que há um princípio moralizante, fomentado pelo cristianismo, que
visa à castidade – mesmo que velada – e o respeito ao compromisso que é a relação matrimonial. 
Além disso, o sexo não deve estar associado ao prazer, mas sim à função da reprodução. Nenhum
homem deixará de sucumbir aos desfrutes da carne. Entretanto, ainda segundo o autor, a igreja 
seria a porta de entrada para a redenção e para a salvação dos pecadores que se sujeitaram ao sexo.

Portanto, o papel da igreja e a sua relação com princípios moralizantes faz com que a
mulher seja estigmatizada e demonizada por qualquer fator que desvie ao considerado
moralmente aceito. Assim, por meio de questões que trabalharemos posteriormente, entendemos
que muitos desses princípios são ligados à figura de Carrie White e o seu contato com um círculo
familiar restrito. Como terceira e última parte deste estudo, passaremos a analisar a imagem de
Carrie, seja por meio de sua própria personalidade enquanto personagem seja pelas atrizes
selecionadas para o papel nas três versões cinematográficas.

4. CARRIE WHITE: DO RELIGIOSO ÀS TELAS DO CINEMA

Conforme já dissemos, a adaptação que foi feita da obra de Stephen King foi muito bem
realizada pelas três versões que analisaremos neste estudo. Antes de mais nada, cabe-nos analisar
as atrizes que foram escolhidas para o papel, bem como sua repercussão na sociedade da época, e
como isso contribuiu para a indústria do consumo. As figuras abaixo ilustrarão as diferenças entre
as três atoras escolhidas para o papel.
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FIGURA 01 – SISSY SPACEK REPRESENTANDO CARRIE EM SEU BAILE (VERSÃO
DE 1976).
FONTE: HORROR NEWS NETWORK

FIGURA 02- SISSY SPACEK COMO CARRIE APÓS O BANHO DE SANGUE (VERSÃO
DE 1976).
FONTE: RICHARD CROUSE.
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FIGURA 03 – ANGELA BETTIS COMO CARRIE EM SEU BAILE DE FORMATURA
(VERSÃO DE 2002).
FONTE: FANFOP.

FIGURA 04 – ANGELA BETTIS COMO CARRIE APÓS O BANHO DE SANGUE (VERSÃO
DE 2002).
FONTE: FULLERVERSE.
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FIGURA 05 – CHLOË GRACE MORETZ COMO CARRIE EM SEU BAILE DE
FORMATURA (VERSÃO DE 2013).
FONTE: JUST JARED

FIGURA 06 - CHLOË GRACE MORETZ COMO CARRIE APÓS O BANHO DE
SANGUE (VERSÃO DE 2013).
FONTE: TEEN.
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As diferenças entre as três versões vão além do próprio desenvolvimento da técnica de
criação e produção dos filmes que estão sendo analisados. A primeira Carrie, loira, com a pele 
branca e um nariz marcante, representa uma Carrie altamente retraída antes e depois do banho de
sangue e dos acontecimentos que o sucederam. Sua presença, embora tímida, fornece uma 
presença de tela muito bem arquitetada pela direção do filme, de Brian de Palma, e pela própria
interpretação da atriz. Os efeitos especiais são tímidos, poucos recursos havia na época de sua
produção, mas isso não deixou o filme menos interessante.

O que nos chama mais atenção, no entanto, é o destaque à beleza da atriz. Embora 
comporte características próprias de uma Carrie em transformação: desabrochando para a vida
adulta por meio de uma violência sofrida pelos colegas de escola. Ou seja, sua representação e
enquadramento, principalmente no baile, refletem um sorriso mais aberto – diferente do visto no
decorrer do filme – sua expressão deixa de ser tímida nesse momento. Ou seja, vemos uma curva 
em ascensão que proporciona uma abordagem holística sobre o desenvolvimento de Carrie: à
medida que os poderes se desenvolvem, sua força é mostrada.

Além disso, devemos destacar a força da atriz Sissy Spacek na época. Em 1974, dois anos 
antes da produção do filme, ela foi indicada pela primeira vez ao prêmio fornecido pela British
Academy of and Televion Arts (BAFTA). Sua carreira, como uma jovem atriz, de 25 anos, estava
em ascensão. Ganhou sua primeira indicação por Terra de Ninguém. Convidada a representar 
Carrie White, o sucesso não foi diferente. Além de ser indicada novamente ao BAFTA, em 1976,
também foi indicada ao Oscar, grande feito para uma atriz tão jovem.

Portanto, ao pensarmos nessa perspectiva segundo a visão de Benjamin (1975),
entendemos que a escolha da atriz, seus traços suaves, suas indicações aos prêmios atraíram a
atenção da grande massa. Ou seja, a estrela em ascensão era considerada como um grande chamariz
para atrair o público a consumir esse tipo de arte que, para época, embora com efeitos
especiais não tão rebuscados, conseguiu que o espectador se ligasse a essa forma de criação
adaptada ao cinema. No entanto, ao pensarmos no que Braga (2006) nos diz, entendemos que essa
relação não era unilateral, conforme nos faz acreditar Benjamin. Além de o cinema ser
considerado pelo primeiro como uma forma de representação estética – ou seja, artística –
principalmente pela sua organização e produção bem-feita, há uma tríade entre sociedade,
espectadores e canal de divulgação. Eles são interdependentes e complementares, ou seja, os
próprios críticos do BAFTA e do Oscar representam a sociedade. Então, a indicação a esses
prêmios manifesta que o público, de fato, entendia a qualidade da obra e a importância da sua
repercussão.

O filme de 2002 tem um apelo diferente e a sua proposta é um pouco diferente de sua
primeira versão. Já no século XXI, outras formas de suporte para reprodução de filmes passam a
ser viáveis. É o caso dessa produção que é telefílmica, ou seja, produzida exclusivamente para a 
televisão. A atriz que representa a personagem principal nessa versão, Angela Bettis, tem uma
aparência bem diferente da primeira. De nariz também marcante, seu cabelo é mal cuidado e não é
loiro. Em certa medida, alguns dos seus traços – acreditamos que pela similaridade de atitudes –
são parecidos com o da primeira. Entretanto, ela foge de um padrão clássico: loira, de olhos 
claros, e traços suaves.

A produção para televisão, então, tem outro apelo. A força que desencadeia durante sua
progressão como personagem é similar ao da primeira. A personalidade tímida faz com que o
público tenha empatia por sua figura e não a culpe pela morte de várias pessoas na noite do baile.
Sua feição é mais tímida do que a primeira, mesmo quando sorri.

Assim, uma versão mais básica do filme, com atores nem tão conhecidos, repercute uma 
aprovação diferente do público. Nesse sentido, o apelo é mais estético do que comercial – mesmo
que os efeitos audiovisuais não sejam produzidos em grande escala – que condizem com a arte
quase que como pela arte. Certamente a indústria cinematográfica tem uma parcela grande na
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venda e reprodução do filme. Entretanto, o baixo orçamento de produção orienta para quase como
uma vontade da criação artística do diretor supramencionado que produziu a película.

Algo importante que deve ser ressaltado aqui é a própria fotografia do filme, opaca e
escura, tem a necessidade de transposição do mundo real, conforme apontou Benjamin (1975). A
cidade faz com que o espectador se sinta dentro de um clima sombrio. A explosão do posto de
gasolina, mesmo que indireta representa essa abordagem de proximidade que faz com que o 
público se envolva com a trama. Portanto, o consumo aparece aqui de maneira mais velada. A
repercussão na televisão agrega um valor menor de oferta e demanda. O custo, então, é reduzido,
o que torna o retorno também reduzido. Em suma, essa é a principal diferença encontrada entre
essa versão, a primeira e a terceira.

Quanto à última produção, pela ideia que foi imaginada em cima da sua repercussão, já
que se considerava um remake desse filme desde dois anos antes, inclusive com a atriz principal
já escolhida, Chloë Moretz, a produção seria maior assim como o retorno. O suporte já se dava de 
maneira diferente: era o cinema. O período se dava de maneira diferente: era a segunda década do
século XXI (2013). Os efeitos especiais eram mais profundos. A própria ideia de profundidade
causada pela fotografia se dava de maneira diferente. O cenário sombrio e opaco permanecia da
mesma forma, a diferença era que, como Sissy Spacek, Moretz também era (ou é) uma atriz em
ascensão.

Assim como a primeira Carrie, esse tipo de repercussão de uma atriz específica ajuda na 
consolidação do filme, dando valor mais comercial do que estético. A imagem do próprio filme
está atrelada a uma superprodução, o público já esperava que o filme fosse recheado de efeitos
especiais mais bem resolvidos do que a sua primeira versão. Ou seja, nesse sentido, o cinema que
entretém ao mesmo tempo em que aposta no consumo de um público específico, partilha da ideia 
de Benjamin e Braga. Autores esses que enxergam o valor vendável do cinema.

Por fim, trataremos brevemente das noções dos símbolos presentes na obra, assim como
seu caráter de ligação com a indústria cultural: o sangue, o sexo e a religião. O mais icônico
símbolo presente na obra é o sangue. O sangue da menstruação e o sangue de porco, ambos signos
que iniciam e concluem o filme. Os dois apresentam uma noção de animalização da mulher, antes
de demonizá-la. Noção essa que a transforma em animal na primeira e na última cena do filme. Isto
é, a sua posição fetal e submissão aos abusos morais que o grupo das populares faz com ela é
similar à submissão do porco. Nenhum dos dois esperava pelos acontecimentos que se
desencadeariam. De natureza frágil, tanto a mulher como o animal são representações da
submissão em relação aos mais fortes: afinal, os que são mais fortes sobrevivem.

A partir do momento que o filme se constrói, a percepção do sangue se relaciona à
virgindade e ao sexo. A mãe, extremamente religiosa, não admite que tamanha atrocidade tenha
acontecido com a filha. Também de surpresa é pega por uma situação que sempre imaginou que
não ia se consolidar. Como disse Ruffié (1988), a sexualidade e castidade fazem um oxímoro: não
é possível ser uma boa esposa se o sexo tem outra finalidade além da reprodução. Portanto, a mãe
de Carrie a considera impura desde o momento que a sua primeira menstruação acontece. A
forma de vigilância se dá de maneira mais radical. No entanto, à medida que ela se desenvolve
como mulher, os poderes também se desenvolvem e mostram certo amadurecimento e força não
antes vista. O extremismo é, portanto, um ponto chave do filme: as reações dos colegas são
extremadas, assim como a da mãe e a da própria Carrie durante o desenvolvimento da narrativa.

Pensando em outro parâmetro, que não é tão similar ao que defende Benjamin, há certa 
profundidade na produção fílmica que respeita a ideia original do livro. A fidelidade é perceptível, 
nada foge aos diretores. Obviamente, uma produção narrativa gráfica é diferente de uma película
pelo tempo, espaço e outros aspectos técnicos. No entanto, se considerarmos a aura como algo
que apresenta uma essência imutável – sem entrar no aspecto da técnica – temos isso nas
representações de Carrie. Contudo, se consideramos a técnica como fundamental, bem como a
tecnologia que faz com que o público demonstre sensações com a produção cênica, entendemos a
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de Benjamin e Braga. Autores esses que enxergam o valor vendável do cinema.

Por fim, trataremos brevemente das noções dos símbolos presentes na obra, assim como
seu caráter de ligação com a indústria cultural: o sangue, o sexo e a religião. O mais icônico
símbolo presente na obra é o sangue. O sangue da menstruação e o sangue de porco, ambos signos
que iniciam e concluem o filme. Os dois apresentam uma noção de animalização da mulher, antes
de demonizá-la. Noção essa que a transforma em animal na primeira e na última cena do filme. Isto
é, a sua posição fetal e submissão aos abusos morais que o grupo das populares faz com ela é
similar à submissão do porco. Nenhum dos dois esperava pelos acontecimentos que se
desencadeariam. De natureza frágil, tanto a mulher como o animal são representações da
submissão em relação aos mais fortes: afinal, os que são mais fortes sobrevivem.

A partir do momento que o filme se constrói, a percepção do sangue se relaciona à
virgindade e ao sexo. A mãe, extremamente religiosa, não admite que tamanha atrocidade tenha
acontecido com a filha. Também de surpresa é pega por uma situação que sempre imaginou que
não ia se consolidar. Como disse Ruffié (1988), a sexualidade e castidade fazem um oxímoro: não
é possível ser uma boa esposa se o sexo tem outra finalidade além da reprodução. Portanto, a mãe
de Carrie a considera impura desde o momento que a sua primeira menstruação acontece. A
forma de vigilância se dá de maneira mais radical. No entanto, à medida que ela se desenvolve
como mulher, os poderes também se desenvolvem e mostram certo amadurecimento e força não
antes vista. O extremismo é, portanto, um ponto chave do filme: as reações dos colegas são
extremadas, assim como a da mãe e a da própria Carrie durante o desenvolvimento da narrativa.

Pensando em outro parâmetro, que não é tão similar ao que defende Benjamin, há certa
profundidade na produção fílmica que respeita a ideia original do livro. A fidelidade é perceptível,
nada foge aos diretores. Obviamente, uma produção narrativa gráfica é diferente de uma película
pelo tempo, espaço e outros aspectos técnicos. No entanto, se considerarmos a aura como algo
que apresenta uma essência imutável – sem entrar no aspecto da técnica – temos isso nas
representações de Carrie. Contudo, se consideramos a técnica como fundamental, bem como a
tecnologia que faz com que o público demonstre sensações com a produção cênica, entendemos a

colação de Benjamin: o desenvolvimento da técnica e da tecnologia foram os grandes
responsáveis pela criação e desenvolvimento cênico dos filmes.

Ademais, entendemos, segundo Braga, que a representação social deve estar articulada
com a obra, fazendo dela uma representação artística consciente. Ou seja, além do seu valor
vendável, sua reprodução é fundamental para que certa empatia aconteça com o público. A
tríade, já mencionada, é fundamental para ligação de ambas as pontas desse triângulo. Não
podemos esquecer, entretanto, do seu caráter subversivo. Isto é, conforme já dito, a consolidação
do filme foge de um roteiro esperado, no qual o “bem” vence o “mal” – dois paradoxos também
relativos. A lógica é subvertida, podemos considerar assim que ela faz o pensar social: questões
de bullying, adolescência e maturidade podem ser pensadas com propriedade, considerando o
apelo social, diferente da ideia de aura tão explorada por Benjamin. Enfim, rumamos para a
conclusão deste estudo.

5. CONCLUSÃO

Para que afirmemos como se deram os resultados deste estudo, devemos nos voltar às
problemáticas levantadas inicialmente: a) Como a sua imagem muda durante as produções
fílmicas? b) Qual a relação entre essas mudanças e o consumo? c) A representação do corpo e das
atitudes de Carrie são formas de subjugação e demonização dessa mulher? d) Como essa áurea
sobrenatural da personagem está ligada à indústria cultural? Sendo assim, concluímos que a
técnica evolui, certamente, mas a Carrie cada vez mais se torna mais forte. Suas feições
representam uma diferença quase que inimaginável entre a primeira versão e a terceira. É como se 
as “Carries” tivessem amadurecido à medida que o tempo do filme permitia. Essas mudanças têm
propostas diferentes. A produção fílmica é diferente da televisiva. Cada um tem uma repercussão
em função da escolha do veículo, conforme já afirmado. Quanto à subjugação e demonização da
mulher, elas são frequentes: o abuso que sofre dos colegas em um primeiro momento assim como 
o abuso feito pela mãe, ambos a demonizando pela puberdade em desenvolvimento, fazem com
que ela se torne uma pessoa diferente. Os poderes telecinéticos são uma perspectiva de controle
para ela, o que torna o ambiente mais suportável, mesmo que ainda difícil de conviver. Por fim,
as medidas de subversão e criação literária fazem dessas adaptações, em nossa opinião, arte. Arte
a qual representa uma abordagem contextualizada, com apelo social e que faz com que o
espectador, ao mesmo tempo em que tem empatia pelo enredo, reflita sobre as questões estéticas
da obra.
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