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OS HARLEYROS EM CURITIBA1
TRAÇOS CULTURAIS, HÁBITOS DE CONSUMO E CONFLITOS DE GÊNERO
Álan Rechetelo2
Clara Colla Bernardes3
François Bénétullière4
Victoria Santos Spengler5
RESUMO
A Harley é uma marca de motocicletas conhecida mundialmente por criar, junto de seus
consumidores, um “estilo de vida Harley”, de maneira que os motoqueiros que seguem esse estilo
podem ser facilmente identificados. A fim de estudar os hábitos de consumo de Harleyros e a
relação deles com a marca, fomos até os bares Street 444, Hacienda Café, Gasoline e Distrito 1340,
em Curitiba, Paraná, com o objetivo de realizar uma pesquisa etnográfica com os motoqueiros
frequentadores desses bares. Conversando com esses motoqueiros, foi possível constatar que a
escolha da marca não é feita com base em seu conforto ou qualidade, mas sim com base no que ela
representa para o consumidor e a magia por trás da marca. Da mesma forma, possuir uma moto
Harley não basta para “ser um Harleyro”: para entrar em grupos fechados da Harley há rituais que
devem ser seguidos. Observou-se também a perpetuação de um meio machista, em que a mulher
não
é
bem-vinda
por
não
atender
ao
estereótipo
da
marca.
Palavras-chave: Harley-Davidson; Hábitos de consumo; Arquétipo; Mito; Gênero.
1. INTRODUÇÃO
A Harley-Davidson Motorcycles surge em 1901, nos Estados Unidos, da vontade de
William Harley e Arthur Davidson de criarem suas próprias motocicletas. De início, as motos foram
desenhadas com o objetivo de competirem: daí os motores potentes e o formato propício para o
ganho de velocidade. Em 4 anos, a marca já fabricava, por ano, cerca de 50 unidades, quantidade
bastante significativa para a época. Desde sempre vendendo inovação, a Harley introduziu ao
mercado embreagens para motocicletas em 1912, mesmo ano em que acrescentou a suas motos os
cilindros diferenciados que produzem o som característico das motocicletas Harley-Davidson.
Entretanto, Harley-Davidson passou a significar mais para seus consumidores do que apenas
mais uma marca de automóveis quando passou a vender o conceito de liberdade. Facilmente
identificados por seu estilo (uma vez que a marca também vende roupas e acessórios, contribuindo
para a formação de um grupo unido pela identificação com o estilo de vida Harley), os motoqueiros
eram conhecidos nos Estados Unidos por viajarem sem rumo com seus amigos e arrumar encrenca
com quem cruzasse seus caminhos. Ou seja, desde cedo a Harley vende o arquétipo “Fora da Lei” a
seus consumidores, estimulando-os a quebrar regras e a viver uma vida livre.
1
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Atualmente, os assim chamados “Harleyros” encontram na marca uma oportunidade de
pertencer a
um grupo. Os encontros periódicos os permitem criar uma espécie de família com aqueles que
compartilham dos mesmo interesses uns dos outros. Esse trabalho tem como objetivo estudar esse
grupo, com enfoque nos Harleyros curitibanos frequentadores dos bares Street 444, Hacienda Café,
Gasoline e Distrito 1340, de modo a compreender suas características e fatores integradores, bem
como
seus
hábitos
de
consumo
e
relação
com
a
marca
Harley.
Sabendo que, atualmente, as marcas precisam de um diferencial para se destacar e atrair a
atenção de seus públicos e consumidores de modo geral, buscamos também compreender a
construção dessa relação entre a Harley e seus consumidores sob a perspectiva dos conceitos de
Marketing de Experiência, Mercado de Luxo e Mitologia de Marca. Por fim, por meio de uma
entrevista com Daya, uma advogada proprietária de lojas Harley, estudamos a relação da marca com
o público feminino e a aceitação deste por meio dos próprios consumidores tradicionais.

FIGURA 01 – MOTOQUEIROS REUNIDOS EM FRENTE AO HACIENDA CAFÉ. (2018)

2. A PESQUISA ETNOGRÁFICA
No dia 10 de maio, quinta feira, começamos um roteiro por alguns bares onde os
motoqueiros costumam se encontrar. Por volta das 19:30 estávamos na Rua Prudente de morais,
onde nasceu um dos primeiros bares desse tipo em Curitiba, o Hacienda Café (Foto2), conversando
com o proprietário, o Cana. Ele contou que abriu o lugar como um café, pensando nos vários
prédios executivos que existem por ali, abrindo durante o dia e servindo café, lanches, almoço
executivo, mas por dirigir uma harley e ter vários amigos que também tem uma motocicleta, acabou
recebendo muitos deles por ali, assim começou a servir chopp, estender um pouco o horário, de
repente os amigos trouxeram outros, e outros até que o Cana teve de decidir entre abrir durante o
dia ou atender aos motoqueiros à noite, assim o café virou um bar, mudou de horário, decoração.
Com a movimentação dos harleyros, uma loja de motopeças abriu por perto a Gasoline, que vende
roupas, mochilas, bonés, peças para customização das motocicletas, futuramente um estúdio de
tatuagem abriu junto ao bar, fechando um point para os motoqueiros, segundo o Cana, foi tudo
orgânico,
nunca
foi
pensado
para
que
tomasse
esse
rumo.
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FIGURA 02 – CANA ATRÁS DO BALCÃO DO HACIENDA CAFÉ. (2018)

FIGURA 03 - COLETE DOS FILHOS DE FENRIS, NOME INSPIRADO NA MITOLOGIA NÓRDICA. (2018)

Junto ao Gasoline conversamos com o Felipe, que vestia um colete de couro estampando o
nome de um motoclube (Foto3), a palavra irmandade surgiu logo no início da conversa, quando
13

questionado se havia um comportamento como o da maçonaria, quanto ao empréstimo de dinheiros,
favores. Seu grupo tem poucos membros, com um foco mais urbano, acabaram se reunindo em
volta de um mecânico especializado em Harley, aceitam só homens e motos custom mesmo que não
sejam
Harley.

FIGURA 04 - DAYA CHALEGRE, NA SUA LOJA DO ALTO DA XV, NO DIA DA ENTREVISTA. (2018)

Voltando ao Café conhecemos a Day, 43 anos, advogada e proprietária de três lojas de
Harley Davidson na cidade a Club 1903 Motorcycles. Ela nos contou que tem um grupo de
mulheres, que não ficam só na garupa e assumem o guidão a moto, fazendo várias viagens juntas,
até para fora do país. Mas mesmo assim muitas só podem sair com “autorização” dos maridos ou só
andam juntos deles, não podem sair com outras mulheres. Por ser mulher já foi diversas vezes
questionada sobre o porquê de estar dirigindo aquela moto, chegando até a ser agredida em um
encontro da Harley na Argentina. Day contou que também já tinha perdido vendas em sua loja por
conta da proprietária ser mulher. Para Daya, as motos que deveriam ser símbolos de liberdade
escondem
machismo,
idéias
quadradas
e
preconceitos.
Dali partimos para o Street 444 da Rua General Mário Tourinho, onde falamos com o
Marcelo, integrante de um dos maiores clubes do Brasil, o Balaios, com mais de 47 anos de
existência. Para Marcelo, o motoclube é irmandade, ele mesmo cita a maçonaria para explicar o que
é o grupo, contou que seguem regras, que existe todo um processo para entrar, onde somente
Harleys e homens são aceitos, mas não quis dar muitos detalhes, tão pouco deixou fotografar o seu
colete.
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FIGURA 05 - CAPACETES DA LOJA CLUB 1903 DO ALTO DA XV. (2018)

Fechamos a noite no Distrito 1340 onde só pode entrar no estacionamento, motos de alta
cilindrada, lá encontramos o Orlei, o primeiro negro dentro desse universo da Harley, segundo ele
só dois ou três negros dirigem uma moto dessas aqui em Curitiba, e ao contrário de muitos jovens
em cima dessas motos ele só pode adquirir a dele aos 40 anos. O amigo dele Alessandro se
interessou por nosso trabalho e contou seus motivos por não ter uma harley, de maneira bem
humorada, comenta do desconforto, barulho e dos inúmeros problemas com peças e mecânica que
ainda
não
existe
fornecimento
nem
profissionais
no
Brasil.
Em todos os lugares pelos quais passamos, os Homens eram maioria, a música e o visual era
rock n’ roll, jaquetas de couro ou jeans, botas, barba, tatuagem e cerveja, alguns lugares oferecem
alguns serviços além do bar, como barbeiro, oficina especializada, loja de peças, customização e
vestuário.
2.2. ENTREVISTA
De todas as pessoas com quem conversamos, quem mais chamou nossa atenção foi a Day,
por conta de ser mulher, de seu envolvimento no meio, tanto como usuária quanto empresária, e da
postura que assume; assim decidimos marcar uma entrevista com ela, com tempo, para poder ouvir
mais
do
que
ela
tinha
para
falar.
Na tarde de 21 de junho, fomos até sua loja do Alto da XV, onde ela nos contou seu início
com as motos aos 13 anos, com uma Mobilete, “era como de fosse um brinquedo” sobre a bicicleta
motorizada. Ainda adolescente, passou a andar em uma DT180 de seu primo, moto alta, estilo trail,
não alcançava os pés no chão, assim andava com seu primo na garupa, para apoiar a moto quando
parar.
Apesar dos pais e irmãos terem moto, quando maior de idade acabou não tendo interesse,
tirando carteira só para carros, mais tarde seu namorado por coincidência também tinha uma
DT180, que acabou trocando por um fusca pois o pai dela não achava seguro. Depois de casados
seu marido adquiriu uma moto esportiva, mas Day morria de medo de andar na garupa, pois seu
marido corria muito, “foi aí que eu prometi para mim mesma que nunca mais andaria numa moto se
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eu

não
estivesse
pilotando”.
Alguns anos depois seu marido comprou Harley Davidson, foi aí que teve uma
identificação, curtiu o estilo da moto, mas não conseguia andar, por conta do peso acabava caindo,
depois de tantas quedas, ele disse que se ela quisesse andar na moto dele, seria só depois de tirar
carteira, e ela o respondeu “se for para eu tirar carteira quero uma moto para mim”. Em poucos
meses estava ela ligando para o marido do DETRAN, avisando que havia passado no teste e que ele
devia arrumar uma moto pra ela, chegando em casa pela noite lá estava sua Harley na
garagem(2010), mas por conta do peso ela continuava sem conseguir dirigir. Alguns meses depois
em um bar onde os motoqueiros se encontravam, acabou trocando sua moto com um outro
motociclista, Day conta que a nova moto era maior ainda, mas acreditava que seria mais fácil a
direção, mas os tombos continuavam, acabou entendendo que o problema era ela, não a moto.
Algum tempo depois, conheceu um instrutor de direção de Harley pelo Facebook, e deu
início a um curso de manobras, onde aprendeu a dominar a motocicleta, assim fez amizade com o
instrutor e passou a viajar com o grupo dele. Logo estava viajando para todo lado, passando a fazer
viagens
internacionais,
se
apaixonando
pela
estrada.
Day comenta que o seu instrutor e seu marido, fizeram sua inclusão no meio, mas a própria
Harley também faz esse trabalho, através do Hog e Ladies of Harley, grupos da própria marca que
organizam eventos, que acabam sendo o grande marketing da empresa. Segundo a empresária, a
marca está tentando buscar novos públicos, trazendo mais tecnologia e um design moderno, que
está agradando aos jovens, mas não aos seus antigos usuários que ainda preferem os motores e
visuais
mais
antigos.
Vendo como as pessoas constantemente trocavam suas motos, como ela e o marido fizeram,
decidiram abrir o Club 1903, focando na revenda de Harley Davidson semi novas. Com a demanda
do negócio, a advogado vendeu seu escritório, e focou seu trabalho na loja; que hoje conta com
duas unidades, e tem a terceira em construção, junto de um espaço gastronômico, com café e
restaurante, com espaço para shows e exposição de arte. Até por conta do custo da moto, acabam se
reunindo ao redor da marca, pessoas com um bom poder aquisitivo, assim acabam acontecendo
dentro da marca um consumo de serviços, desde um dentista até um designer, as pessoas acabam
buscando pessoas dentro da Harley, favorecendo com que essas pessoas formem negócios e
sociedades,
quase
como
uma
maçonaria
afirma
Day.
A advogada fecha sua entrevista falando um pouco sobre o machismo no universo da Harley
Davidson, que trataremos no tópico 10.
3. MARKETING DE EXPERIÊNCIA
Uma ferramenta que observamos na marca Harley Davidson é o marketing de experiência
ou sensorial, ou seja fazer com que o cliente não só obtenha um produto mas toda uma experiência
que só aquela marca seria capaz de oferecer, busca satisfazer as necessidades e desejos dos
consumidores. O ideal no Marketing sensorial é que o ambiente se mantenha propício ao tema,
utilizando sempre estes sentidos naturais para que o ambiente se torne agradável ao tema proposto.
O marketing sensorial tem como propósito fazer a marca ser percebida por meio dos sentidos
humanos, criando sensações e buscando produzir vínculos emocionais com os consumidores.
Segundo Schmitt (1999): "as experiências geram valores sensoriais, emocionais, cognitivos,
comportamentais e de identificação, que substituem os valores funcionais”. A Harley trabalha em
cima desse conceito, as lojas são um “universo Harley”: a decoração, a música, os outros produtos
oferecidos chamam o cliente para participar desse mundo, pois causa nele identificação, que é um
conceito do marketing sensorial. O sentimento de pertencimento vêm do grupo de motoqueiros, já
que a maioria compartilha dos mesmos valores da marca, além disso há bares exclusivos para
Harleyros, para quem é apaixonado por moto, e isso é a melhor experiência que a marca poderia
oferecer. A ideia de integração, irmandade e tudo que você vai fazer parte ao comprar uma Harley
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dá valor sentimental para o produto, transformando-o em um objeto sagrado. Essa estratégia varia
de loja para loja, há algumas que marcam café da manhã com os clientes, chopp, viagens em grupo
levando o cliente a se apaixonar pela marca e consequentemente se fidelizar a ela.

FIGURA 06 - BOURBON HARLEY DAVIDSON, O WHISKEY AMERICANO GANHA UMA VERSÃO
EXCLUSIVA
DA
MARCA.
(2018)
.

Os eventos também entram nessa estratégia e os da Harley são, tradicionalmente, populares:
eles oferecem tudo possível do mundo das motos, desde a bebida até a música. Os eventos são
constantes, desde aniversários e open houses até shows internacionais de motocicleta, ou seja, um
Harleyro tem sempre o que fazer no fim de semana, e assim levar a família e cada vez mais entrar
no mundo da Harley.
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FIGURA 07 - CAJON HARLEY DAVIDSON, DE UM MÚSICO NO HACIENDA CAFÉ. (2018)

A marca chegou a um nível em que essa estratégia se estendeu aos clientes: os bares de
Harleyros são dos próprios clientes. Nestes, em geral, pudemos observar que há sempre outros
negócios ao redor, mas do mesmo segmento, como barbearias, estúdios de tatuagem, academias,
hamburguerias e outros lugares muito frequentados por Harleyros, proporcionando um ambiente
totalmente Harley criado não pela marca em si, mas pelos próprios consumidores apaixonados.
5. MERCADO DE LUXO
Assim como o Marketing de Experiência, a caracterização da Harley-Davidson como um
mercado de luxo surge na década de 30 como estratégia para superar a crise advinda da Grande
Depressão Norte-americana. Uma vez que eram consideradas itens supérfluos e luxo, os fabricantes
de motocicletas precisaram encontrar novas técnicas para vender seus produtos. A Harley,
especificamente, ao invés de criar novos modelos mais acessíveis, optou por mudar, esteticamente,
os produtos já existentes, de modo que os consumidores podiam customizar suas motos,
característica que até hoje é típica da marca e aproximá-na de seus clientes.
De acordo com Lipovetsky e Roux (2003), o luxo é definido em 4 dimensões: financeira,
funcional, individual e social. Ou seja, para um produto ser considerado de luxo, ele deve, além de
ser um produto caro e de boa qualidade, atender subjetivamente aos desejos pessoais do consumidor
e servir como um diferenciador social, conferindo status aos poucos que o possuam. Dessa maneira,
a caracterização de um produto como “de luxo” não é estática, pois ele deixa de o ser se um maior
segmento da população for capaz de adquiri-lo. O mercado de luxo possui um alto valor simbólico,
elevando-o
a
uma
condição
sagrada.
Para Tejon, Panzarani e Megido (2010), o luxo diz mais a respeito da relação do consumidor com a
marca e como ela o faz sentir do que a respeito de valores objetivos como preço e raridade:
[...] Estamos longe da ideia clássica, convencional e institucional de que um produto de
luxo é raro e caro. A marca e os produtos devem tratar a relação com o consumidor com
emoção, sensualidade, com uma proposta de reformulação da vida cotidiana, estímulo ao
sucesso e ao bom desempenho, além de otimismo. Não é mais o produto, mas é o indivíduo
que passa a ser raro e caro. (Tejon, Panzarani e Megido, 2010, p.33)
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Na Harley, isso pode ser observado da mesma maneira com que funciona o marketing de
experiência: toda a marca é construída de maneira a incluir o consumidor no universo Harley. A
venda de um conjunto de outros produtos como jaquetas, capacetes, óculos e etc., é outro fator que
ajuda a criar um estilo de vida combinado com os ideias da marca.

FIGURA 08 - VITRINE DA CLUB 1903 DO DISTRITO 1340, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LEMBRA UMA BOUTIQUE. (2018)

Sendo o mercado de luxo criado pela identificação pessoal do consumidor com a marca, é
interessante comentar sobre um caso pelo qual a Harley passou na década de 70, quando passava
por dificuldades financeiras. Os consumidores, fiéis aos estilo de vida harleyro, ficaram revoltados
quando a marca foi vendida para uma empresa maior, principalmente quando esta, mais tarde,
passou a usar sua logo junta da logo da Harley nas motocicletas. Similarmente, ao conversar com
alguns dos Harleyros frequentadores dos bares curitibanos mencionados, descobrimos que, por mais
que algumas melhorias mecânicas surjam nos novos modelos de motocicletas, os consumidores
continuam fascinados pelo estereótipo criado pela marca anos antes. Um dos motoqueiros, por
exemplo, nos contou que era motivo de chacota por possuir uma moto com um motor diferenciado,
que não produzia o barulho característico das motocicletas Harley. Dessa forma, concluímos que o
consumidor volta-se à marca não só pelo aspecto funcional e financeiro do luxo, mas pelo social e,
no
caso
Harley,
principalmente
pelo
individual.
5. MITOLOGIA, ARQUÉTIPO DO “FORA DA LEI” E MARKETING EMOCIONAL
Do estatuto de pequeno negócio de família ao de marca mundialmente conhecida e
respeitada, a história da Harley é atravessada por vários mitos. O mito está associado à atribuição de
significado. É uma forma de transmissão de crenças e valores. Desde cedo, a Harley é o símbolo de
uma forma de “americanismo” e dos valores que lhe estão associadas: american dream,
individualismo e patriotismo, quando ela se torna a moto do exército americano durante a primeira
guerra mundial.
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FIGURA 09 - PLACA BAD EM UMA DAS MOTOCICLETAS NO STREET 444 DA GENERAL MÁRIO TOURINHO. (2018)

Mais tarde, a Harley apareceu no cinema Hollywoodiano para vincular mitos politicamente
incorrectos com The Wild One (em 1953, com M. Brando) e Easy Rider (em 1969, com H. Fonda).
Podemos citar também sua aparição na música pop francesa, em 1968. Na música “Harley
Davidson” escrita por S. Gainsbourg, Brigitte Bardot canta a independência sexy e hedonista: “Que
me importa morrer, nos cabelos em vento!”. Nos anos 1960, a Harley se tornou portanto a montura
intrépida dos novos Olimpianos, o fetiche mítico de uma juventude glamour e rebelde.
No artículo “Mitologia da marca”, Cíntia Machado Santos se interessa pelo uso de mitos e
arquétipos nas estratégias de marketing. Primeiro, tem que definir o que é um arquétipo. Segundo o
psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, a evolução da espécie humana é acompanhada pela transmissão
inconsciente de experiências antigas. Essa “memória evolutiva”, inata, herdada de nossos ancestrais
é
conhecida
sob
o
nome
de
“inconsciente
coletivo”.
Segundo Jung, o inconsciente coletivo é constituído de imagens primárias comuns a povos inteiros
ou períodos da História que ele chama de “arquétipos”. Os personagens mitológicos, divindades e
heróis
são
personificações
destas
imagens
primitivas.
O marketing emocional é caracterizada pelo uso desses arquétipos. Ele procura beneficiar da
carga emocional veiculada pelas imagens inconscientes gravadas em nossa mente. A marca não
vende apenas um produto, ela vende valores: liberdade, força, encanto, ousadia, em outras palavras,
atributos
para
se
tornar
um
herói,
um
deus.
O psicólogo S. Randazzo se interessou ao uso de arquétipos femininos e masculinos nas
publicidades. Com efeito, os publicitários encenam figuras simbólicas e associam elas com valores
estereotipadas, construídas socialmente e ancoradas no inconsciente coletivo. Randazzo evoca por
exemplo o arquétipo - macho - do guerreiro cujas características são, entre outras, o idealismo, a
coragem, a agressividade e a obstinação. Essas características serão associadas ao produto, que se
torna o instrumento para adquirir ou reforçar esses valores na escala individual. A marca pode,
portanto, remeter a um imaginário poderoso com o qual o consumidor se identifica.
A identidade da Harley Davidson é baseada no arquétipo do fora-da-lei. Esse rebelde,
vestido de preto6, que evolui fora das fronteiras confortáveis e chatas da sociedade burguesa exerce
A música “The man in Black” escrita por Johnny Cash é uns dos exemplos que permite de dizer que o preto é, no
imaginário ocidental, a cor associada aos párias, oprimidos e marginais: “I wear the black for the poor and the beaten
6
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uma fascinação natural sobre nós. Quem não tem - ou acredita ter - um lado selvagem? Assim,
comprando uma Harley, o motorista reivindica sua adesão a um imaginário e a um estilo de vida
fantasiados.
No capítulo 9 do livro “Os mecanismos da credulidade”, F. Clément se interessa, também,
pelas estratégias publicitárias que jogam com os valores dos indivíduos e as percepções que têm
deles mesmo. Ele define os valores como “as representações de ordem superior que dão uma
orientação geral a existência individual”. O discurso publicitário deve levar o consumidor a
perceber que sua maneira atual de viver não corresponde totalmente a suas aspirações profundas. O
produto, num processo mágico, se torna a chave para aceder a uma forma de vida que corresponda
mais
ao
que
indivíduo,
na
sua
essência,
tinha
sonhado
para
viver.
O autor ilustra seu discurso pegando o exemplo de uma publicidade Harley Davidson, saída
em 1998, baseada na pulsão emocional do medo do arrependimento. A moto está apresentada como
o exutório a uma vida demasiada sensata. Ele conclui: “O apelo aos valores, à visão que os
indivíduos têm deles mesmos e ao que eles consideram como uma vida boa, pode, portanto, se
tornar um poderoso vetor de persuasão.”
6. A PUBLICIDADE DA HARLEY-DAVIDSON
De um modo geral, os comerciais e a publicidade da Harley-Davidson é focada em reforçar
o arquétipo fora- da-lei e a sensação de liberdade que a marca pretende provocar no consumidor.
Assim sendo, os últimos comerciais produzidos mostram os harleyros pilotando as motocicletas por
estradas ao redor do mundo, em cenários dos mais diferentes. Há diversos takes dos motoqueiros
reunidos em grandes grupos, com vestes características. Nos comerciais mais recentes, é possível
também ver algumas imagens que remetem indiretamente à liberdade, como águias e até mesmo
cenas em que pessoas realizam atividade radicais. Imagens de abraços e encontros informais
revelam
também
um
certo
apelo
à
amizade
entre
os
harleyros.
Nos comerciais mais recentes, é possível ver uma certa variedade nos protagonistas: há
desde o estereótipo homem branco de barba, até mulheres, crianças e homens negros. No comercial
“Now more than ever”, de 2008, entretanto, percebe-se que a mulher ainda era usada muito mais
com um caráter de apelo sexual. A maioria das fotos de produtos no site oficial da Harley também
usam modelos masculinos.

down.”
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FIGURA10 - MOTOCICLETA ESTACIONADA JUNTO AO GASOLINE. (2018)

Da mesma forma, o Facebook da Harley contém diversos vídeos de mulheres contando sua
experiência com a marca. Da mesma forma, nas páginas dos bares que visitamos também
encontram-se diversas fotos de mulheres. Percebe-se assim, certa incoerência quanto ao que a
Harley procura vender e passar aos seus públicos e ao que de fato acontece, uma vez que o espaço
destinado ao público feminino, como veremos a seguir, é de acesso mais limitado.
7. A FEMINIZAÇÃO DO MERCADO DA MOTO
O número de motoqueiras aumentou esses últimos anos. Segundo o Conselho da Indústria
de Motocicletas, as mulheres representam hoje cerco de 14% dos motociclistas no Brasil. Assim,
elas se tornaram um novo alvo do marketing. O mercado teve que se adaptar a esse nova demanda.
Essa mudança se traduz pelo aparecimento de novos modelos de motocicletas mais
adaptados às mulheres (mais leves, mais baixos) e de novos equipamentos (casacos mais apertados
ao nível da cintura por exemplo) e acessórios com novas cores (a cor-de-rosa entre outros). As
marcas usam também novas estratégias de comunicação (Propaganda e Relações Públicas)
destinadas
a
esse
novo
público.
Esses últimos anos, a Harley Davidson se abriu ao mercado feminino. Mesmo que ainda apenas
1 motocicleta seja Harley a cada 10 vendidas seja para mulheres, o público feminino da marca no
mundo aumentou cerca de 30%. Depois de quatorze anos sem ter tido uma nova motocicleta, a
marca lança em 2014 a Street 750, uma pequena cilindrada, mais leve e mais barata que as
anteriores. Alguns outros modelos, como Sportser 883 e a Softail Deluxe são conhecidas como
destinadas ao público feminino. Ela escolheu também novas garotas-propaganda como Jessica
Haggett, fundadora de um Motoclube apenas de mulheres. Na França, ela se associou com os sites
de imprensa feminina “Aufeminin.com” e “Le journaldesfemmes.com”. Em 2012, a Harley
organizou na Suíça um “Riding Day” especificamente dedicado às mulheres.
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Quando uma mulher compra uma Harley, ela é automaticamente integrada às “Ladies of
Harley”, um rede fundado pela marca para colocar em contato as motoristas do país. Através de seu
marketing de inclusão e de um network bem pensado, a Harley gera fidelidade e conseguiu criar
um sentimento de comunidade muito forte. Os consumidores se sentem “importantes”, únicos. Não
é raro de encontrar um Harleyro com um tatuagem “Harley Davidson”, prova do sucesso marketing
da
marca
e
do
sentimento
de
pertença
dos
usuários.
Em março de 2016, Harley Davidson desvela um anúncio publicitário intitulado “Live your
Dreams”7 que apresenta uma visão feminina do motociclismo. Stacy e Sabrina, motoqueiras e
jovens mães, falam sobre a paixão delas. A motocicleta é descrita como um instrumento de autoconfiança, orgulho e emancipação, que permite às mulheres de realizar seus sonhos. Estamos longe
do clichê ultrapassado da mulher-objeto ou da mulher-acessório. O anúncio veicula uma imagem da
mulher forte e independente (“I want my son remember his mom as like… just someone that was
fearless and just ready for an adventure at anytime.”) Como o confirmou Daya, a Harley vende
muito mais que motocicletas. Ela vende um “estilo de vida fundado na liberdade”.
Do lado dos consumidores, as mulheres se organizam. As Medusas, um Motoclube
unicamente composto de mulheres - mas não só de Harleyras - foi fundado em Curitiba em 2006. Se
distingue “Motoclube” (MC) e “Motogrupo”. A estrutura do MC é mais fechada e mais
hierarquizada. A maioria dos Motoclubes são unicamente compostos por homens, as mulheres não
são
aceitas.
Percebendo o aumento do público feminino em sua loja, Daya, dona do Club 1903
Motorcycles em Curitiba, criou um motogrupo feminino chamado South Harley Girls - Garotas
Harleys do Sul - que reúne hoje uma vintena de motoqueiras espalhadas por cinco países da
América do Sul: Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina. O grupo procura marcar encontros
frequentes e organizar viagens internacionais sobre duas rodas.

FIGURA 11 - MOTOCICLETAS À VENDA NO CLUB 1903 DO ALTO DA XV. (2018)

8. A REAPROPRIAÇÃO DE CÓDIGOS ESTÉTICOS MASCULINOS
Anúncio publicitário “Live your dreams” : https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lPNrgy2Y_0I
O dia depois Harley Davidson publicou um outro anúncio chamado “Brothers of the Ride” onde o acento é colocado
sobre o sentimento de fraternidade entre motoqueiros.
7
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Achei interessante de fazer um paralelo entre nosso estudo e um artigo de Sophie Turbé doutorada em Sociologia da Cultura - que se interessou ao público feminino da música metal na
França.8
Tal como os motoqueiros, “admite-se que o metal é um mundo de homens [...] no qual as
mulheres ocupam uma posição minoritária.” É um gênero musical baseado num imaginário de
“força viril” e que veicula muitas valores e representações rotuladas como masculinas.
Tem um vínculo estético e histórico entre os dois universos. Podemos citar por exemplo a banda de
heavy metal Motörhead (“I'm driving like a maniac, Driving my way to hell and back, Another
room a case to pack, We Are The Road Crew” - We are the Road Crew) ou a cantadora Joan Jett,
que
tem
tudo
do
estilo
da
motoqueira
clássica.
A amadora de metal é muitas vezes reduzida à figura arquetípica “da fã” ou da “namorada
de”. As mulheres viveriam suas experiências musicais apenas por ou através dos homens. As
amadoras de metal têm que trabalhar em dobro para se impor nesse universo masculino e lutar
contra
os
preconceitos
profundamente
ancorados
no
inconsciente
coletivo.
As mulheres se re-apropriam “códigos associados a uma masculinidade ofensiva e ameaçadora”
numa vontade de rejeição da feminilidade hegemônica. Recuperando esses códigos elas fazem
evoluir as fronteiras do gênero, do que uma mulher pode amar, de como ela deve se vestir ou não
etc. Elas são, assim, muito longe do que a sociedade espera geralmente das meninas.
Re-interpretando e se re-apropriando os códigos da masculinidade, as amadoras de metal
fazem emergir uma nova representação da feminilidade, que elas valorizam: a da “mulher forte”.
Nós tocamos aqui a dimensão contestatária da paixão. Quando elas reproduzem alguns códigos da
masculinidade, essas mulheres não querem se tornar homens, mas ao contrário “se reapropriar
territórios ficcionais” e valores tradicionalmente rotuladas como masculinas tal como a potência, a
liberdade, a força. Estas práticas produzem uma névoa ao nível do genêro, névoa que se inscreve
em lógicas mais largas de contestação da feminilidade tradicional e de “resistência à dominação do
gênero.”
9. MACHISMO PERSISTENTE
Durante nossa entrevista, Day insistiu sobre a necessidade para as mulheres de “conquistar
espaço” num universo machista. Com o tempo, ela finalmente ganhou o respeito dos motoqueiros.
Alguns
já
disseram
que
ela
“pilota
como
um
homem.”
Hoje, segundo Day, só existem cerca de 30 mulheres pilotando Harleys, muitas mulheres
queriam viajar de moto mas não podem porque os maridos delas não as “autorizam”. A ironia quer
que as mulheres solteiras ou lésbicas são mais facilmente aceitas. Paradoxalmente, o machismo
seria também alimentado por algumas esposas que não querem que os maridos delas andam de
moto
se
têm
outras
mulheres
no
grupo.
Segundo ela, a “segregação” (Motoclubes ou Motogrupos unicamente compostos de
mulheres) não resolve o problema. Pode até alimentar o machismo porque depois os maridos vão
“autorizar” as mulheres deles sair de moto apenas se têm unicamente mulheres no grupo. Para ela o
cruzamento de culturas, tribos, sexos é o melhor caminho para quebrar preconceitos, citando até um
homosexual que anda de Harley com salto alto, que ela está o ajudando a se inserir, assim como fez
com
várias
amigas,
que
também
se
aventuravam
na
motocicleta.
De início, foi necessário criar grupos de mulheres para andar juntas, pois não eram aceitas
pelos homens, somente depois de alguns anos de estrada, que ela sente que conquistou seu espaço, e
é respeitada pelos homens, deixando de ouvir gracinhas e palavrões, mas reconhece que existem
Turbé Sophie, « Puissance, force et musique métal ; Quand les filles s’approprient les codes de la masculinité »,
Ethnologie française 1/2016 (N° 161), p. 93-102.
8
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muitos homens que sempre a respeitavam e a admiravam por sua atividade e postura no meio.

FIGURA 12 - MOTOCICLETA À VENDA NO CLUB 1903 DO ALTO DA XV, O ESTILO TOURING DESSA HARLEY É O
DA
DAY.
(2018)
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5. CONCLUSÃO
Neste trabalho abordamos o assunto consumidores de Curitiba da marca Harley Davidson,
seus hábitos e a relação de sucesso construída pela marca. Além disso, abordamos a questão de
gênero no mundo da motocicleta e concluímos que há uma certa incoerência entre a publicidade da
Harley e a realidade, quando a mulher é elemento na publicidade mas ocorre uma exclusão e até
preconceito na vida real, também constatamos o uso efetivo de uma série de estratégias da
comunicação e marketing que transforma a marca em um universo próprio que carrega fanáticos por
todo
o
mundo.
Cumprimos todos os objetivos propostos como a pesquisa etnográfica, observação nos
bares, fotografia e entrevistas com diversos públicos da Harley, estudo da sua história e de cada
estratégia comunicacional e de aproximação com o público, bem como os grupos fechados de
Harleyros
em
Curitiba.
Este trabalho foi muito importante para nosso conhecimento pois pudemos conhecer uma
realidade diferente, aprender e entender pelos próprios consumidores seus hábitos e porque
escolheram a marca a Harley, o que a marca traz para eles e como ela conseguiu formar um público
tão fiel, capaz de criar estabelecimentos e grupos fechados com o conceito da marca e expandir a
publicidade a este nível. Além disso com conversas, principalmente a entrevista da Daya e estudos a
respeito da relação moto e público feminino, conseguimos entender sobre a presença do machismo
no mundo de hoje e como ele aparece nesse meio.
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A MUDANÇA INSTITUCIONAL NO SETOR TABAGEIRO: UM OLHAR SOBRE A
PROPAGANDA DE CIGARROS1
Carlos Jaelso Albanese Chaves2
Carolina Schlumberger3
Ana Barbosa de Souza4
RESUMO
O objetivo deste artigo foi o de compreender a mudança institucional no setor tabageiro a partir da sua
propaganda publicitária. Assim, consideramos a evolução da propaganda de cigarros, os costumes sociais e
os campos organizacionais envolvidos. A coleta de dados foi desenvolvida por meio de materiais
encontrados na World Wide Web, em revistas, filmes e outros materiais audiovisuais. Foi realizado também,
um levantamento das normativas importantes sobre o combate ao tabaco e fotos publicitárias. Além disso,
realizamos uma entrevista com um profissional de publicidade a fim confirmar informações e entender como
se deu a mudança na prática. A análise foi realizada com apoio da teoria institucional de vertente
sociológica. Foi possível apresentar algumas proposições que nos levaram a compreender o percurso da
propaganda publicitária no setor tabageiro brasileiro. Em um primeiro momento, buscamos compreender
como este setor criou uma identidade com os consumidores. Percebemos, que recebeu pouca pressão de
outros atores do campo institucional antes de sofrer regulamentação governamental, o que pode ser notado
pela propaganda publicitária livre. Em um segundo momento, procuramos saber de que forma o poder e a
política podem ser considerados na análise de mudança institucional do setor e percebemos que, com o apoio
de órgãos governamentais, os challengers influenciaram a mudança institucional no setor, no sentido de
conter as propagandas e diminuir o consumo. Concluímos que a pouca propaganda publicitária que ainda é
permitida é usada estrategicamente como discurso legitimador e, que a legitimidade que o setor tabageiro
ainda possui contribui para sua sobrevivência.
Palavras-chave: Campo organizacional; Comunicação institucional; Consumo; Tabagismo.

1. INTRODUÇÃO
A cultura do tabaco foi descoberta por Cristóvão Colombo, no século XV, nas ilhas cubanas
e se espalhou pelo mundo por meio dos marinheiros. Foi somente no século XIX, quando a
máquina de confeccionar cigarros foi inventada, que a indústria recebeu um grande impulso. Nos
EUA, em 1950, surgiram os primeiros estudos relacionando o consumo de tabaco ao câncer de
pulmão, mas foi somente em 1964 que o governo americano publicou um relatório informando
sobre os malefícios causados pelo consumo do cigarro. Isso gerou um forte impacto negativo nas
vendas de modo que foi preciso buscar uma forma de reagir à crise e a saída encontrada foi a
1
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internacionalização: vieram para a América Latina. (BOEIRA, 2006; RAFFAELLI, 2014).
Observamos que, atualmente, depois da China, o Brasil é o maior exportador mundial de tabaco,
sendo que 85% do que produz é exportado.
No Brasil, a primeira fábrica foi instalada no Rio de Janeiro, em 1903, por Albino Souza
Cruz. Com a expansão do hábito de consumir cigarro, a Souza Cruz abriu seu capital, em 1914, e
passou a ser controlada pela americana British American Tobacco (BAT). Entre 1900 e 1980, o
Brasil passou por um processo de urbanização (em 1940, 31% da população vivia na zona urbana e,
em 1980, esse número passou para 68%) e de aumento populacional (passando de 17 para 119
milhões no referido período). Foi somente em 1970 que o movimento anti-tabagista chegou aqui,
gerando muitas mudanças institucionais (RAFFAELLI, 2014), dentre as quais, aquelas relacionadas
à propaganda publicitária que é o foco do presente estudo.
Este estudo tem relevância à medida em que aborda uma indústria presente no mundo inteiro
em grandes proporções e, também, por refletir sobre um campo institucional repleto de
contradições. Isso porque, ao mesmo tempo em que produz um impacto econômico positivo em
termos de geração de emprego e arrecadação de impostos, possui um processo produtivo que afeta a
saúde dos trabalhadores, produz forte impacto ambiental, provoca elevados custos de saúde pública
e permite que se questione sobre o custo de oportunidade ao se destinar ampla extensão de terra ao
plantio de tabaco e não ao de alimento.
Neste sentido, assumimos que (a) as grandes propagandas de cigarros influenciaram
gerações e que (b) a legislação, imposta pelo governo, com a finalidade de minimizar custos com
tratamento de doenças causadas pelo consumo de cigarro e melhorar a qualidade de vida das
pessoas, estabelece restrições em relação à publicidade de cigarro. Tais restrições provocaram uma
grande transformação no campo de estratégia organizacional do setor tabageiro 5 e impactaram
também outros campos organizacionais, como o de marketing e publicidade, o cinematográfico e a
indústria cultural brasileira (novelas).
Assim, foi realizada uma análise institucional considerando a evolução da propaganda de
cigarros, os costumes sociais e os campos organizacionais envolvidos. Para tanto, as seguintes
questões norteiam este trabalho: a) Como o setor tabageiro criou uma identidade com os
consumidores? b) De que forma o poder e a política podem ser considerados na análise de mudança
institucional do setor tabageiro? c) De que maneira a legislação imposta à publicidade de cigarros
afetou outros campos organizacionais? d) Como o setor tabageiro se sustenta?
Considerando as questões apresentadas, realizamos uma análise institucional com o objetivo
de compreender a mudança institucional no setor tabageiro a partir da sua propaganda
publicitária. A coleta de dados foi desenvolvida por meio de materiais encontrados na World Wide
Web, em revistas, filmes, novelas e outros materiais audiovisuais. Além disso, realizamos uma
entrevista não estruturada com um profissional de publicidade a fim de sanar as dúvidas, confirmar
as informações e entender como se deu a mudança na prática.
2. O CAMPO ORGANIZACIONAL E SEUS ATORES
No estudo das organizações, uma fronteira dominante de interesse é o campo organizacional,
que descreve "uma comunidade de organizações que compartilham sistemas de significados comuns
e cujos participantes interagem mais frequentemente e decisivamente entre eles do que com atores
de fora do campo" (SCOTT, 2001, citado por ZIETSMA E LAWRENCE, 2010, p. 191). Um campo
de ação estratégica é uma ordem social onde atores interagem com o conhecimento um do outro,
sob um conjunto de entendimentos comuns sobre os efeitos do campo, as relações no campo e as
regras do campo (FLIGSTEIN; McADAM, 2011). No entanto, no entender de Fligstein e McAdam
5

Consideramos o setor tabageiro constituído por indústria e comércio de cigarros.
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(2012) as ligações entre campos são moldadas por uma série de fatores: a) dependência de recursos;
b) interações mútuas benéficas; c) partilha do poder; e) fluxos de informação; f) legitimidade6.
Para Fligstein e McAdam (2012) o campo é formado por pessoas individuais, grupos,
organizações ou Estados. Sendo que as relações entre esses atores podem ser cooperativas ou
hierárquicas. Isto significa que os grupos de ordem superior, por vezes, podem comandar os grupos
de ordem mais baixa. Consideram, ainda, que os atores interagem sob um conjunto regras do
campo. Assim, a produção de regras em um campo social diz respeito à criação de instituições
(FLIGSTEIN, 2008). Para este pesquisador, os campos são sistemas de poder pelo qual incumbents
usam uma concepção cultural, o que chama de uma "concepção de controle", para fazer valer a sua
posição.
Considerando isso, observamos os campos como constituídos por incumbents e challengers.
Os incumbentssão aqueles atores que exercem influência desproporcional dentro de um campo e
cujos interesses e pontos de vista tendem a ser fortemente refletidos na organização dominante do
campo. Assim: a) os efeitos do campo são moldados por seus interesses; b) as posições no campo
são definidas por suas reivindicações sobre os recursos no campo; c) as regras tendem a favorecêlos, e d) significados compartilhados tendem a legitimar e apoiar a sua posição privilegiada dentro
do campo. Os challengers, por outro lado, são atores ou agentes que ocupam nichos menos
privilegiados dentro do campo e normalmente exercem pouca influência sobre o seu funcionamento
(FLIGSTEIN; McADAM, 2011).
Portanto, o campo estratégico do setor tabageiro é constituído por diversos atores
(incumbents e challengers), como por exemplo, agências de publicidades e propaganda e a
Associação Médica Brasileira. Mas, aqueles que exercem influência desproporcional dentro do
campo, também influenciam outros campos organizacionais e por sua vez, também são
influenciados. Um exemplo disso é a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, um órgão governamental que com poder para regulamentar o setor tabageiro.
Raffaelli (2014) destacou três momentos que marcam a história do campo formal da
indústria tabagista. O primeiro compreende o período de 1986 a 1999, quando a legislação estava
direcionada a alertar sobre os danos causados pelo consumo de tabaco, buscando a conscientização
da população; o segundo momento, envolve os anos de 2000 a 2005, quando foram criadas espécies
legislativas com potencial para impactar diretamente as operações do setor tabageiro, quando foi
instituída a ANVISA e foram criadas regras direcionadas para as ações de marketing; e, o terceiro
momento, se deu a partir de 2005, quando ocorreu a Convenção-Quadro que "envolveu medidas
para a redução da demanda por tabaco" (p. 86). Segundo a autora, ao longo do tempo, foram sendo
mudados os "quadros de entendimento [frames] sobre o fumante e sobre a indústria do tabaco"
(RAFFAELLI, 2014, p. 93). Esses momentos aparecem destacados, em negrito, no quadro
apresentado a seguir.

Adotamos, neste trabalho, a definição de Suchman (1995, p. 574), segundo a qual “legitimidade é o pressuposto ou a
percepção generalizada de que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas dentro de um sistema
de normas, valores, crenças e conceituações construído socialmente”.
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Quadro 1: Algumas decisões normativas importantes sobre o combate ao tabaco
Ano
1986

Esp. Legislativas
Lei 7.488

1988

1990

Constituição Federal
Art. 220, § 4º
Portaria Interministerial
n.º 3.257
Lei 8.069

1990
1996

Lei 8.078
Lei 9.294

1998

Decreto n.º 2.637

1999

Lei 9.782

2000

Lei 10.167

2001

Medida Provisória 2.19034

2002

Resolução da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária n.º 304
Resolução da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária n.º 15
Resolução da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária n.º 199
Resolução da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária n.º 335

1988

2003

2003

2003

2005
2008

Decreto Legislativo no.
1.012
Resolução da Diretoria
Colegiada - Agência
Nacional de Vigilância

Essência
Institui o dia nacional do combate ao fumo e determina a realização
de comemorações no dia 29 de agosto em todo o território nacional.
Restringe legalmente a propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias [...]
Recomenda medidas restritivas ao fumo nos ambientes de trabalho.
Proíbe vender, fornecer ou entregar, à criança ou ao adolescente,
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica.
Proíbe a publicidade enganosa e abusiva.
Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas.
Determina que a comercialização de cigarros no País, inclusive a sua
exposição à venda, seja feita exclusivamente em maços, carteiras ou
outros recipientes que contenham vinte unidades.
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Cria a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) responsável pela
regulamentação, controle e fiscalização dos cigarros, cigarrilhas,
charutos e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do
tabaco.
Altera a Lei n.º 9.294/96, restringindo a publicidade de produtos
derivados do tabaco à afixação de pôsteres, painéis e cartazes na parte
interna dos locais de venda, proibindo-a, consequentemente, em
revistas, jornais, televisão, rádio e outdoors. Proíbe a propaganda por
meio eletrônico, inclusive Internet, a propaganda indireta contratada,
também denominada merchandising e a propaganda em estádios, pistas,
palcos ou locais similares. Proíbe o patrocínio de eventos esportivos
nacionais e culturais.
Altera a Lei n.º 9.294/96, determinando que o material de propaganda e
as embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco, exceto as
destinadas à exportação, contenham advertências acompanhadas de
imagens que ilustrem o seu sentido.
Proíbe a produção, importação, comercialização, propaganda e
distribuição de alimentos na forma de cigarros, charutos, cigarrilhas, ou
qualquer outro produto derivado do tabaco.
Regulamenta as disposições dadas pela Lei n.º 9.294 de 15 de julho de
1996, proíbe a venda de produtos derivados de tabaco na internet.
Regulamenta a Lei nº 10.702/03 sobre as frases de advertência do
Ministério da Saúde exibidas durante a transmissão no país de eventos
esportivos e culturais internacionais.
Revoga as Resoluções da ANVISA n.º 104/01 e 14/03. Dispõe sobre a
inserção de novas advertências, acompanhadas de imagens, nas
embalagens e no material de propaganda dos produtos fumígenos
derivados do tabaco. Determina a impressão da seguinte frase nas
embalagens dos produtos derivados do tabaco: “Venda proibida a
menores de 18 anos - Lei 8.069/1990 e Lei 10.702/2003”, proibindo o
uso de frases como “Somente para adultos” e “Produto para maiores de
18 anos”
Aprova o texto da Convenção- Quadro
Altera a RDC nº 335, de 21 de novembro de 2003 e introduz novas
imagens e frases de advertência nas embalagens e materiais de
propaganda dos produtos fumígenos.
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2009

2011

2017

Sanitária nº 5
Resolução da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária nº 46
Lei 12.546

Proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer
dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro
eletrônico.
Cria a Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos. A Comissão Nacional
é composta pelos Ministérios da Saúde; das Relações Exteriores; da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; da Justiça; do
Trabalho e Emprego; da Educação; do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; do Desenvolvimento Agrário; das Comunicações;
do Meio Ambiente; da Casa Civil; da Ciência e Tecnologia;
Planejamento e Orçamento; da Secretaria Nacional Antidrogas; e da
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres.
Dispõe sobre embalagens e advertências sanitárias para produtos
fumígenos derivados do tabaco.

Resolução Anvisa - RDC
Nº 195, de 14 de dezembro
de 2017
2018
Resolução Anvisa 213
Atualiza as regras para comercialização de cigarros.
Fonte: Desenvolvido pelos autores (2018).

O quadro acima foi desenvolvido com o propósito de contribuir para uma reflexão sobre a
importância do poder político e governamental para com a mudança de comportamento da
sociedade. Para Lawrence (2008) os fluxos recentes de investigação apontam para a importância de
considerar o poder e a política ao analisar as instituições e mudança institucional. Eles demonstram
que incorporar o poder é fundamental para a compreensão de como as instituições operam na
sociedade e sua relação com as organizações. Assim sendo, este estudo busca respostas para os
problemas propostos na introdução e, nesse momento, consideramos a primeira questão de
pesquisa: Como setor tabageiro criou uma identidade com os consumidores?
a) Antes da regulamentação do combate ao fumo
Para se apresentar uma resposta a essa questão de pesquisa, busca-se compreender o porquê de
se criarem identidades entre os atores. Fligstein e McAdam (2011) consideram que a criação de
identidades, coalizões políticas e interesses servem para promover o controle de atores em face de
outros atores. Em sua visão há um conjunto de entendimentos compartilhados sobre a natureza das
"regras" que regem a interação no campo, de tal forma que os atores entendem o que é possível,
legítimo e interpretável para cada uma das funções no campo. Este é o entendimento cultural de
como as formas de ação e de organização são vistas como legítimas e significativas dentro do
contexto do campo.
Esse entendimento cultural dentro de um campo, no presente caso o setor tabageiro, é
compartilhado por organizações de mídia que, por sua vez, operam na sociedade disseminando seus
entendimentos culturais. Considerando isso, buscamos analisar e compreender imagens
apresentadas nesse estudo. Em um primeiro olhar, percebemos que o campo organizacional onde se
insere o setor tabageiro, antes da regulamentação por parte dos órgãos governamentais, sofreu
pouca pressão por parte de atores que estão dentro e fora do campo estratégico. Assim sendo, vale
inferir uma primeira proposição:
Proposição 1: No campo organizacional a cultura é compartilhada pelos atores com maior poder
político criando e mantendo uma identidade com os atores que compõem o campo.
Proposição 1.1: No campo organizacional os incumbents que atuam com liberdade em relação aos
órgãos governamentais tendem a introduzir na sociedade seus valores.
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b) Início da busca por conscientização e construção de base legal para o combate ao fumo
Instituições são percebidas como modelos que fornecem guias para a ação prática. São
duráveis na medida em que esses modelos são reforçados por meio de socialização, interação ou
legitimação (CLEMENS; COOK, 1999). Por outro lado, considera-se que, as instituições estão
ligadas ao poder através de seu impacto sobre as crenças e os comportamentos dos atores e,
também, por meio de estratégias de atores que se destinam a transformar arranjos institucionais por
meio de recursos políticos. A interação desses três papéis em um campo organizacional é o que
compõe a "política institucional" de uma determinada situação (LAWRENCE, 2008).
No contexto do presente estudo, identificamos que afim de promover mudanças
comportamentais, vários atores se uniram para formular leis com o propósito de coibir o consumo
de cigarros. Dentre os principais atores de campos estatais ou governamentais pode-se elencar: os
Ministérios da Saúde; das Relações Exteriores; da Agricultura, de Pecuária e Abastecimento; da
Fazenda; da Justiça; de Trabalho e Emprego; da Educação; de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; de Desenvolvimento Agrário; das Comunicações; do Meio Ambiente; da Casa
Civil; de Ciência e Tecnologia; de Planejamento e Orçamento; da Secretaria Nacional Antidrogas; e
da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Como principal ator não governamental,
destacamos a Associação Médica Brasileira.
Distinguir campos estatais e não estatais é importante porque os modernos atores do Estado
têm a autoridade formal para intervir no estabelecimento de regras e, geralmente, se pronunciam
sobre a legitimidade e a viabilidade da maioria dos campos não estatais (FLIGSTEIN; McADAM,
2011). Como exemplos de regras, leis e normas, destacamos aquelas que constituem o quadro
apresentado anteriormente.
O caráter distintivo do Estado reside na sua capacidade de criar e sustentar uma série de
instituições que afetam diferentemente a vida das pessoas (CLEMENS; COOK, 1999). Assim, o
Estado é um conjunto de campos de ação estratégica em que os atores se envolvem na ação
estratégica política orientada para definir o que irá constituir as regras de interação em todo o
espaço social num determinado território (FLIGSTEIN; McADAM, 2012).
Ação estratégica se refere ao controle em um determinado contexto. Coalizões políticas
servem para promover o controle de atores face a outros atores (FLIGSTEIN; McADAM, 2011).
Ao afirmar que os campos de ação estratégica normalmente exibem uma mistura de coalizão
(acordo político) e hierarquia, não deixa de ser bastante típico para um determinado campo enfatizar
um ou outro princípio organizacional (FLIGSTEIN; McADAM, 2012). Observamos os campos
como um continuum, onde, em uma extremidade estão aqueles que apresentam altos níveis de
consenso, aliança, e cooperação e, na outra, aqueles baseados na hierarquia e grandes diferenças no
poder (FLIGSTEIN; McADAM, 2012). Alguns teóricos postulam que um acordodo campo é
alcançado quando um amplo acordo sobre um conjunto de regras e "lógicas institucionais" vem a
ser compartilhado pela maioria dos intervenientes no domínio da ação estratégica (SCOTT, 2001).
Considerando que o controle de um determinado contexto é parte da ação estratégica e que o
Estado tem a autoridade formal para intervir no estabelecimento de regras e provocar a mudança
institucional em campos organizacionais, consideram-se nesse momento de nossa análise
institucional, as questões de pesquisa: De que forma o poder e a política podem ser considerados na
análise de mudança institucional do setor tabageiro? De que maneira a legislação imposta à
publicidade de cigarros afetou vários campos organizacionais?
Apreciando tais questões, destacamos a Lei no 7.488/86 que institui o dia nacional do
combate ao fumo e determina a realização de comemorações no dia 29 de agosto em todo o
território nacional. Notamos, também, que a Constituição Federal, em seu Art. 220, § 4º, restringe a
propaganda comercial de tabaco. Além disso, observamos a importância da Lei no 9.782/1999 que
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define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, que se torna responsável pela
regulamentação, pelo controle e pela fiscalização dos cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Outra organização importante para esse estudo
e que deve ser considerada é a influência da Associação Médica Brasileira, contribuindo com os
órgãos governamentais e para criação e leis.
Na busca por respostas às questões apresentadas, mais uma vez, consideramos o quadro
apresentado anteriormente que representa algumas decisões normativas importantes sobre o
combate ao tabaco. Foram analisadas também algumas imagens que servem para compreender a
mudança institucional no setor tabageiro e nos veículos de propaganda e publicidade. Assim sendo,
apresentamos a segunda proposição e seus desdobramentos:
Proposição 2: Atores sociais periféricos atuam com o propósito de mudar o comportamento de
incumbents quando apoiados por órgãos governamentais.
Proposição 2.1: Com o apoio de órgãos governamentais, os challengers influenciaram a mudança
institucional no setor tabageiro, no sentido de conter as propagandas e diminuir o consumo.
Proposição 2.2: Atores governamentais, por meio do poder e da política, provocaram a mudança
institucional no campo estratégico do setor tabageiro.

"o que eles vendem não é o que você leva"

c) Medidas para redução da demanda, cliente passa a ser visto como paciente
Atualmente, o tabagismo é considerado um problema de saúde pública em razão da alta
prevalência de fumantes e da mortalidade decorrente das doenças relacionadas ao tabaco
(TABAGISMO, 2010, p.134). De acordo com a Revista da Associação Médica Brasileira, no Brasil
ocorrem 200 mil óbitos por ano e a previsão para até o ano 2020 é de ocorrerem, no mundo, 10
milhões de óbitos, sendo 7 milhões nos países em desenvolvimento.
Diante de tais considerações, percebe-se uma mudança institucional que se reflete nas
instituições e na sociedade em geral. Essa mudança se refere ao comportamento da propaganda
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publicitária, dos veículos de comunicação em geral, no campo cinematográfico, na indústria
cultural, considerando nessa última, novelas e peças teatrais.
Foi surgindo, então, um movimento, cada vez mais forte, da sociedade organizada e de
órgãos governamentais que restringiu o formato das propagandas, que deveriam passar a apresentar
os malefícios do tabaco, além de não poderem mais ser vinculadas a esporte e lazer nem a produtos
para o público infantil até que, finalmente, a propaganda de cigarros foi extinta dos veículos de
comunicação.
Todas essas mudanças no cenário social foram imperativas para uma ação política que
determinou, inclusive por meio legal, mudanças culturais, inicialmente vistas nas propagandas
publicitárias, que levaram o setor tabageiro a promover modificações estruturais a fim de garantir a
manutenção de sua legitimidade.Pesquisas recentes apontam para a importância de se considerar o
poder e a política ao analisar as instituições e mudança institucional. Elas demonstram que
incorporar o poder é fundamental para a compreensão de como as instituições operam na sociedade
e sua relação com as organizações (LAWRENCE, 2008). Mudança institucional significa que
campos organizacionais são reestruturados e que novas relações entre os diferentes níveis de ação
são estabelecidas (HOLM,1995).
No que concerne à manutenção da legitimidade, vale observar as palavras de Suchman
(1995) de que a legitimidade é resistente a eventos particulares, mas é dependente de uma história
de eventos. Assim, a legitimidade é socialmente construída na medida em que reflete uma
congruência entre os comportamentos da entidade legitimada e as crenças compartilhadas (ou
assumidamente compartilhadas) de algum grupo social; assim, a legitimidade é dependente de uma
audiência coletiva, mas independente de observadores particulares.
Compreendendo que a legitimidade afeta não só a forma como as pessoas agem em relação
às organizações, mas também como elas a entendem (Suchman, 1995), consideramos que o setor
tabageiro precisou conhecer as novas exigências sociais a fim de conseguir responder a elas e se
manter legitimo perante a sociedade.
Por fim, consideramos nossa quarta questão de pesquisa: Como o setor tabageiro se
sustenta? e, ao meditarmos sobre ela, percebemos que sua legitimidade é dependente de uma
história de eventos e consiste em uma legitimidade cognitiva, baseada em narrativas culturais takenfor-granted (Suchman, 1995). Além disso, por terem hábitos comuns, os indivíduos ainda mantêm o
consumo e acabam por disseminar a cultura de um campo organizacional que possui sérias
restrições no que diz respeito à propaganda publicitária de seus produtos. Diante de tais
considerações, apresentamos nossa última proposição e seus desdobramentos:
Proposição 3: O setor tabageiro se sustenta porque ainda existem significados partilhados com os
atores da sociedade.
Proposição 3.1: Os significados compartilhados pelo setor aos poucos estão sendo substituídos por
valores sociais que são permeados pelas considerações de saúde pública.
Proposição 3.2: O setor tabageiro ainda tem legitimidade e isso contribui para sua sobrevivência.
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De acordo com o publicitário entrevistado, depois da proibição de realizarem
propagandas na televisão, "as empresas do setor [passaram a fazer] propaganda nos pontos de
venda, com algumas restrições" [relato de entrevista] (como já foi comentado acima) e, além disso,
"fazem alguns comerciais sobre as vantagens de se produzir tabaco" [relato de entrevista]. Um
exemplo da publicidade no ponto de venda está nas imagens abaixo:

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de análise teve por escopo compreender a mudança institucional no
setor tabageiro a partir da sua propaganda publicitária. Com este propósito conseguimos, com o
apoio da teoria institucional de vertente sociológica, criar proposições que nos levaram a
compreender o percurso da propaganda publicitária no setor tabageiro.
Inicialmente buscamos compreender como o setor tabageiro criou uma identidade com os
consumidores. Percebemos, então, que este setor recebeu pouca pressão de outros atores do campo
antes de sofrer regulamentação governamental, o que pode ser notado pela propaganda publicitária
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livre. Isso posto, propusemos que no campo organizacional a cultura é compartilhada pelos atores
com maior poder político criando e mantendo uma identidade com os atores que compõem o
campo.
Em um segundo momento, procuramos saber de que forma o poder e a política podem ser
considerados na análise de mudança institucional do setor tabageiro e de que maneira a legislação
imposta à publicidade de cigarros afetou outros campos organizacionais. Nesse intuito, analisamos a
legislação em vigor e avaliamos algumas imagens relacionadas a esse episódio temporal, além disso
conjecturamos que os atores sociais periféricos atuam com o propósito de mudar o comportamento
de incumbents quando apoiados por órgãos governamentais. Percebemos, ainda, que, com o apoio
de órgãos governamentais, os challengers influenciaram a mudança institucional no setor tabageiro,
no sentido de conter as propagandas e diminuir o consumo. Isso foi possível porque os atores
governamentais, por meio do poder e da política, provocaram a mudança institucional no campo
estratégico do setor.
Por fim, procuramos compreender de que maneira o setor tabageiro se sustenta e, para esse
momento da análise, consideramos a ação política dos órgãos governamentais, o que levou o
referido setor a promover modificações estruturais em busca da manutenção de sua legitimidade.
Buscando apoio em Suchman (1995), entendemos que a legitimidade é dependente de uma história
de eventos, consistindo em uma legitimidade cognitiva, baseada em narrativas culturais taken-forgranted que, por sua vez, se tornaram hábitos comuns dos indivíduos e promoveram a manutenção
do consumo e a disseminação da cultura desse setor. Considerando isso e finalizando nossa análise
institucional, propusemos que o setor tabageiro se sustenta porque ainda existem significados
partilhados com os atores da sociedade e que os significados compartilhados pelo setor tabageiro
aos poucos estão sendo substituídos por valores sociais que são permeados pelas considerações de
saúde pública. Por fim, concluímos que a pouca propaganda publicitária que ainda é permitida é
usada estrategicamente, pelo setor tabageiro, como discurso legitimador e, que a legitimidade que o
setor tabageiro ainda possui contribui para sua sobrevivência.
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RESUMO
O artigo buscou estudar e analisar o grupo de jovens da igreja Comunhão Cristã ABBA e suas
formas de comunicação para com outros jovens, membros da igreja ou não, e com a própria
religião. Através de uma pesquisa etnográfica, participando e sendo expostos aos encontros, ritos e
eventos, além de pesquisando referências quanto ao dialogo entre os jovens e as igrejas na
contemporaneidade. A partir de uma pesquisa sobre a perspectiva mercadológica e os valores,
morais e econômicos, que se refletem numa sociedade em constante aprimorando tecnológico e
comunicativo. Após esses estudos participativos, expositivos e analíticos, foi-se observado a
tendência dos jovens membros da ABBA um contínuo uso de celulares como forma de
comunicação para fins religiosos e pessoais, fortalecido e reforçado pela própria instituição. Outro
fenômeno registrado é a tendência empreendedora propagada pela igreja, ensinando sobre valores
econômicos liberais em cultos que utilizam técnicas didáticas advindas principalmente do coaching
moderno.
Palavras-chave: Jovens; ABBA; comunicação; empreendedorismo; coaching
1. INTRODUÇÃO
“A missão da Comunhão Cristã Abba é realizar um trabalho sob total dependência de Deus,
tendo como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Temos como visão salvar vidas e formar
líderes. Como igreja, o desejo é viver dia a dia a plenitude da vida cristã. Por meio de várias frentes
evangelísticas, a Abba busca todos que desejam ter um relacionamento vivo com Deus, na pessoa
do Senhor Jesus Cristo”. Esta é a descrição de “Quem Somos?” do site da Abba, Igreja de
Comunhão Cristã de Curitiba a qual pesquisamos através de métodos qualitativos e quantitativo o
grupo de jovens. O AbbaJovem responsável por reunir adolescentes e adultos semanalmente em um
contexto atual e atrativo, muito oposto ao conservadorismo natural de grande parte das igrejas.
Exemplo é o uso de smartphones dentro da igreja substituindo a bíblia de carne e osso.
O cristianismo adoptou uma linguagem estranha – o logos grego e mais tarde a
retórica; agora se tornou inevitável o encontro da religião com as tecnologias da
comunicação. A sociedade em que participamos é uma sociedade mediática e a vida da
mensagem cristã e a sua transmissão estão confrontadas com esta sociedade. O mundo dos
media é um dado de sociedade e de cultura. Nesta sociedade tudo pode ser inculturado, por
assimilação, deformação e cópia. O artificial está a substituir o natural. (MOURÃO, 2002,
p. 86)

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do 10 oENPECOM.
2Graduando pela UFPR, lucas.matsumura@hotmail.com.
3Graduando pela UFPR, gabriel.lyra.r@hotmail.com.
4Graduando pela UFPR, victorlachowski@hotmail.com.
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O aparelho celular é utilizado para a leitura da palavra do encontro mediada pelo líder,
figura mais experiente da igreja responsável por tutorar o grupo de jovens que, aqui, são chamados
de liderados. Os liderados possuem um grupo de WhatsApp onde solicitam, entre si e os líderes,
orações em apoio de si ou dos que amam. Essa interação e cooperação é um dos pontos mais fortes
dos grupos. Percebe-se natural amizade entre os liderados que apresentam completa liberdade para
interagir, comunicar e se expressar sobre o que conquistaram ou afligiu durante a semana. Todo este
contexto é levado com muito bom humor e descontração, tal como um grupo de amigos de longa
data se reúne para jogar conversa fora e contar das mazelas e glórias da vida, e é este o grande plot
da Abba, não tratar a igreja como uma instituição puramente ritualística, metódica, séria e fechada
nos antigos escritos, mas compreender seu público-alvo e falar a sua língua.
Outro caráter amplamente adotado pela Abba é o perfil empreendedor. Logo em seu slogan
lemos “formar líderes”, responsável por resgatar a moral do jovem e impulsioná-la o mais alto
possível.
Uma ética ancorada na religião destina para o comportamento por ela suscitado prêmios
psicológicos (não de caráter econômico) bem específicos altamente eficazes enquanto a fé
religiosa permanecer viva [...]. Só na medida em que esses prêmios funcionam e, sobretudo,
quando agem (e o decisivo é isto) numa direção que se afasta bastante da doutrina dos
teólogos [...], consegue a fé religiosa uma influência autônoma sobre a conduta da vida e,
através dela, sobre a economia [..]. (WEBER, 2004, p. 178-179)

Como isso rege as relações do grupo? Como a igreja acaba os diferenciando e
padronizando? Quais seus hábitos e rituais? Estas e algumas outras dúvidas irão se explicitar no
decorrer deste paper.
2. A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NA VIDA ROTINEIRA DOS JOVENS
Para o jovem, o campo da cultura é um espaço privilegiado na construção de identidades e
ao estudar o comportamento juvenil no âmbito do lazer (NOVAES, 2005) é possível afirmar que o
ato de ir à missa, igreja e culto ocupa uma posição privilegiada no lazer de jovens.
Apesar de entender que a religiosidade está ligada à essência da espiritualidade do
indivíduo, isto não nos obriga a sintetizar a complexidade das experiências culturais religiosas em
uma única moldura, no caso, de perceber que o ato religioso implica na disponibilidade e
organização do tempo do jovem na semana. O que implica muito mais a questão do próprio
significado e essência da religião, do que a frequência do indivíduo nos cultos.
Dessa forma, é interessante perceber que há elementos simbólicos que garantem um
processo de identificação diante das opções culturais oferecidas pela família, comunidade e religião
que nos conduzem a diferentes cenários do ponto de vista do comportamento desses jovens. Como
sugere HALL (1999), que “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós há identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identidades estão sendo
continuamente deslocadas” (p.13).
Apesar de o exemplo ter sido fruto de um contexto específico, a lição que fica é a da
possibilidade, mesmo dentro das religiões mais doutrinárias, de outros projetos de identidade a
serem construídos e tecidos em paralelo. Como bem observa GEERTZ (1989), não há mais espaço
para o absolutismo grupal, as sociedades modernas são plurais e respondem de diferentes modos ao
processo de identificação.
Indo mais além, a individualização da fé, ou a privatização da fé, é identificada por
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HACKMANN (1999) como sendo resultado das transformações mais amplas que estão ocorrendo
na sociedade moderna por conta da globalização, principalmente no que diz respeito ao papel dos
modernos meios de comunicação na divulgação do sagrado.
As novas tecnologias de comunicação tornaram o sagrado próximo e acessível. Isto não quer
dizer que essas modernas tecnologias estejam a serviço apenas da moderna indústria do
entretenimento e do consumo. Há um ambiente que está transformando o comportamento cultural
em diferentes esferas, provocando a difusão da espiritualidade, principalmente por conta do acesso
aos novos meios midiáticos.
A partir disso, é possível entender que houve uma mudança significativa na forma de operar
tal relação depois que os evangélicos garantiram uma nova dinâmica aos cultos.
E isso se estende quando visto que esse movimento visava garantir a onipresença de Deus
em todos os lares evangélicos. Coube à mídia garantir o encontro com o sagrado. Graças a tal
movimento foi criada uma série de produtos para o entretenimento litúrgico: CDs, DVDs, internet,
games bíblicos, celulares e canais exclusivos de rádio e TV.
3. O USO DA INTERNET E REDES SOCIAIS NAS IGREJAS
O específico de Igreja e a internet é a consideração das implicações que a internet tem para a
religião, especialmente a Igreja católica. A introdução enfoca essa reflexão: o interesse da Igreja
pela internet é um aspecto particular de sua preocupação por todos os meios de comunicação,
considerados em forma positiva na qual a internet introduz mudanças que influem não só no modo
como as pessoas se comunicam, mas também no modo como compreendem sua vida.
A Igreja, ao considerar os meios de comunicação, tem duplo objetivo. O primeiro: fomentar
o correto desenvolvimento e uso com vistas ao progresso humano, dialogando com os responsáveis
dos meios para colaborar na elaboração de uma política adequada e para compreender bem a
natureza mesma dos meios. O segundo: a Igreja se preocupa também com a comunicação na e pela
própria Igreja, já que a comunicação eclesial não se reduz a questões técnicas, mas, fundando-se na
comunicação da Trindade, chega a ser uma qualidade essencial tanto na evangelização como na
prática eclesial interna.
Os católicos estão convidados a não ter medo de abrir as portas dos meios de comunicação a
Cristo. Afronta-se o fenômeno dos meios e da internet em relação à própria missão da Igreja. Dado
que anunciar Jesus Cristo às pessoas formadas por uma cultura dos meios de comunicação requer
considerar atentamente as características especiais dos próprios meios, a Igreja precisa agora
compreender a internet. Isso é preciso para comunicar-se eficazmente com as pessoas, de maneira
especial com os jovens, que estão imersos na experiência dessa nova tecnologia.
Os meios de comunicação oferecem importantes benefícios e vantagens à Igreja, e
particularmente a internet é importante para muitas atividades e programas da Igreja: a
evangelização, que inclui tanto a “reevangelização” como a nova evangelização e o tradicional
labor missionário, a catequese e outros tipos de educação; as notícias e informações; a apologética,
o governo e a administração; algumas formas de assessoria pastoral e direção espiritual.
O texto “Ética na internet” foi redigido com o desejo de expor o ponto de vista católico
sobre a internet, como um ponto de partida para a participação da Igreja no diálogo com outros
setores da sociedade, especialmente outros grupos religiosos, com relação ao desenvolvimento e ao
uso desse instrumento tecnológico.
As contribuições positivas da internet para as pessoas e a sociedade são múltiplas quando se
baseiam em princípios éticos que conduzem a construir a identidade humana. E todo esse contexto
se mantém presente fortemente quando analisado a comunicação da Igreja ABBA a qual será
analisada adiante.

43

4. A COMUNICAÇÃO DA IGREJA ABBA
“Temos promovido as mais variadas oportunidades para que a comunhão seja uma
característica forte e essencial em nosso ministério. Outra prática muito eficaz é o
treinamento e capacitação de pessoas através de cursos.
Na bíblia o profeta Oséias faz um diagnóstico exato da razão pela qual o povo de Deus
estava sendo destruído.O que me deixa impressionado, é que o agente destruidor, não foi
um exército poderoso, nem uma praga incontrolável. Também não foi a escassez
econômica, ou de recursos matérias. O que estava destruindo o povo era a falta de
conhecimento, era a ignorância.
Portanto, temos dado muita importância ao ensino. Ensinar através de vários meios e vários
assuntos. A FATEMI-Faculdade de Teologia Ministerial é o nosso carro chefe. É um curso
prático, inspirativo e capacitador.
Realizamos fóruns sobre economia, em que vários preletores, dentre os mais renomados do
mercado, comparecem para ensinar sobre vários assuntos que são pertinentes aos
empresários e profissionais liberais, tais como: finanças, marketing, previdência, gestão,
recursos humanos, política, e tantos outros temas de instrução.
Temos aprendido a administrar na escassez, precisamos aprender a administrar na
abundância. Hoje atuam mais de trinta ministérios na igreja, e temos acertado e errado,
mas acima de tudo, temos aprendido.
Os desafios são grandes, empolgantes e merecedores de serem enfrentados. Temos buscado
manifestar dia a dia o reino de Deus. Salvando Vidas e Formando Líderes, até a volta do
nosso Senhor Jesus Cristo.” (Pio Carvalho, fundador da Igreja ABBA)

Este é o texto relativo aos ministérios da Igreja Cristã ABBA, disponível no website deles.
A diferença desta entidade religiosa para as demais em sua comunicação é a busca por uma
integração entre religião e todos os aspectos da vida de seus membros, não isolando, mas mostrando
que o conhecimento adquirido na igreja pode ser inserido no dia a dia, no trabalho, faculdade,
família, do mesmo.
A ABBA buscou entender que a comunicação assertiva com seu público interno poderia ser
um instrumento de aprofundamento e engrandecimento do membro da entidade sobre a instituição,
assim como um aprofundamento da instituição sobre o membro da entidade, vendo aquilo não como
uma prática religiosa separada de sua vida, mas como algo presente em suas ações cotidianas. Ou
seja, a igreja não é mais aquele lugar que se vai duas horas por semana, é um local que engloba suas
ações, escolhas e sonhos.
E como a ABBA faz isso? Através do coaching, coaching religioso, antes de tudo. O
coaching, faz a pessoa buscar conhecimento, soja sobre si mesma ou sobre o próximo. Assim, “a
modernidade religiosa é uma tendência geral para a individualização e a subjectivação das crenças
religiosas” (MOURÃO, p. 87), sendo essa a principal crítica ao coaching religioso, a
antropomorfização dos conceitos divinos e religiosos em situações casuais e humanistas, tirando a
religião da esfera superior, sagrada, e trazendo para uma realidade “supérflua e vil” do ponto de
vista mais conservador, como afirma o Pastor Renato Vargens em seus “07 motivos porque pastores
e igrejas não devem aderir ao “coaching” teológico”:
“1- Por que as Escrituras devem ser a única e exclusiva forma de consolo, conforto,
exortação, admoestação e motivação para o crente.
2- Pelo fato de que o “coaching” incentiva a prática de um evangelho humanista e
antropocêntrico.
3- Pelo fato de que uma igreja não é um negócio, nem o evangelho um tipo de business e
tampouco o crente um cliente que deve ser motivado a encontrar o caminho da felicidade,
4- Porque o “coaching” ensina que o homem deve ter fé em si mesmo, utilizando para isso
técnicas humanas onde o indivíduo é o centro de tudo
5- Porque o “coach” em vez de expor as Escrituras, faz de suas pregações palestras
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motivacionais confundindo evangelho com empreendedorismo e Cristo com um guru
motivacional.
6- Pelo fatos de que as técnicas motivacionais substituem de forma velada, a suficiência de
Cristo e das Escrituras.
7- Pelo fato de que a teologia do “coaching” é mais um braço do pragmatismo religioso do
nosso tempo onde em nome da felicidade do cliente se faz qualquer negócio desde que o
objetivo seja atingido.”

Para outro ponto de vista, o coaching religioso é uma forma de trazer o divino com
simplicidade e ajuda em ramos materiais com vantagens positivas, de poder abençoar,
materialmente e espiritualmente, uma pessoa, como explica Lenildo Medeiros:
“Quanto mais ferramentas de coaching para atender as pessoas que procuram um pastor ou
líder cristão para ser ajudado, mais resultados espirituais serão possíveis.”

O espírito empreendedor desse grupo religioso específico mostra que essa mescla de vida
cotidiana com o plano sagrado pode ser
Uma ética ancorada na religião destina para o comportamento por ela suscitado prêmios
psicológicos (não de caráter econômico) bem específicos altamente eficazes enquanto a fé
religiosa permanecer viva [...]. Só na medida em que esses prêmios funcionam e, sobretudo,
quando agem (e o decisivo é isto) numa direção que se afasta bastante da doutrina dos
teólogos [...], consegue a fé religiosa uma influência autônoma sobre a conduta da vida e,
através dela, sobre a economia [...]. (WEBER, 2004, p. 178-179, grifo do autor).

Mas, independente das opiniões quanto ao uso dessa técnica, a Comunhão Cristã ABBA
continuará usando essa forma de comunicação para atender seu público, tendo em vista sua missão
principal: Salvar Vidas e Formar Líderes.
5. SANTO EMPREENDEDORISMO
Pare e pense o que lhe vem à cabeça quando são elencados os seguintes substantivos: “Café
Prosperity in Business”, “Creative Night”, “Três atitudes que produzem Vida”, “Retiro Fly”. Muitos
devem ter pensado em eventos de coaching, outros devem ter relacionado à autoajuda, alguns até
em eventos empresariais. Todos acertaram quando pensaram nessas opções, mas, acredito que não
tenha lhe calhado a pensar que todos esses substantivos fazem parte de uma só instituição, a
Comunhão Cristã Abba.
“[...]a crença de que ser bem-sucedido nos negócios requer não apenas a
competência profissional e a racionalidade administrativa, mas algo que é um bem
essencial: a bênção de Deus. Para obtê-la, é imprescindível que as ofertas sejam feitas a
Ele, sendo a igreja a intermediária do processo. Dito de outra forma, o sucesso e o lucro ou,
em termos gerais, a boa performance empresarial, são considerados efeitos da performance
espiritual, que permite a intervenção do poder sobrenatural de Deus.” (SERAFIM &
FEUERSCHUETTE, 2013, p. 5)

Mas muito além do poder transcendental se vale a religião nos campos alheios à igreja.
Visto que organizações religiosas têm como objetivo repassar conhecimentos e filosofias de vida,
esta barreira religiosa é rompida e enquadrada em um conglomerado de práticas sociais, onde a
religiosidade interfere nas práticas de consumo, comportamento e cultura. Portanto, nesta
perspectiva, podemos atestar a religião como prática social, entendendo suas práticas e
principalmente seu comportamento econômico. Faz-se necessário, portanto, analisar a cultura
religiosa sendo entendida como “[...] orientação doutrinária/teológica capaz de atribuir sentido e
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motivar a ação empreendedora.” (SERAFIM, BRAGA E RODRIGUEZ, 2011, p. 2)
O empreendedorismo, ou o uso do termo “empreendedor” surge no século XVIII, referindose à agricultores que inovavam com novas técnicas de cultura ou arriscavam seu capital no
mercado. No entanto, o surgimento de grandes corporações e o aumento da burocratização por volta
de 1950 fez esse profissional desaparecer, erguendo então grupos de especialistas e estrategistas,
sendo essa posição retomada novamente apenas em 1980, principalmente pelo fenômeno da
globalização, o mercado de trabalho virtual e a precarização dos postos de trabalho.
O empreendedor é quem promove desenvolvimento econômico, é inovador na criação de
novas combinações dos fatores de produção (SCHUMPETER, 1961), onde não segue o padrão de
atender necessidades e maximizar utilidade (MARTES, 2010). Atualmente, o conceito mais adotada
para definir o perfil do empreendedor e sua função no âmbito social-econômico é a criação de novas
organizações (ALDRICH, 2005).
Um dos objetivos da cultura ao empreendedorismo no âmbito religioso é criar uma cultura
de vitoriosos, daqueles que são retirados de uma situação precária e colocados, pela igreja, no topo
do mundo, conseguindo se reerguer e buscar o sucesso pessoal e, principalmente, profissional, onde
a conduta do fiel e empreendedor é orientada por fortes convicções religiosas. Percebe-se aqui uma
certa lucidez das igrejas em perceber que estamos inseridos em uma sociedade capitalista,
independente de credos, que necessita do trabalho para a sobrevivência e que a salvação de seus
devotos se dá na busca da fé em Deus e da luta por prosperidade econômica. Desse modo, alguns
preceitos religiosos como a caridade e o dízimo podem ser ofertados por uma rede muito maior de
fiéis sem serem prejudicados com isso. O retorno à igreja e à sociedade é dado em forma de
gratidão e devoção ao próximo e a Deus.
“[...]a igreja gera e propicia internamente, a seus membros, recursos
organizacionais que são fatores-chave para a abertura de negócios. Isso é especialmente
importante para aqueles que possuem níveis insuï¬•cientes de capital físico e capital
humano. Entretanto, talvez o principal tipo de capital gerado pela associação de um
indivíduo a uma organização religiosa seja o capital social.” (CUSTÓDIO, BRAGA &
RODRIGUEZ, 2011, p. 2).

O uso da temática empreendedora na religião remonta à década de 1930, nos Estados
Unidos, pós grande depressão, onde era necessária a retomada da economia e, portanto, atuação da
infraestrutura da sociedade, responsável, segundo Althusser (1970), por manter as rédeas da
sociedade.
O que nos cabe a interpretar é comunicação visando tornar os fiéis empreendedores e fazer
com que eles sigam uma espécie de síntese entre moral dos escravos e a moral dos senhores
(NIETZSCHE, 1886). A primeira, diz respeito àqueles que buscam a verdade fora do mundo da
vida devido a repressão que sofreram por seus impulsos, se mantendo obrigados a manter a negação
da vida para poder sobreviver, assim, o sujeito é colocado sob a guarda de um sistema, no caso o
religioso, conformando-o com a sua realidade, validando o status-quo e a passividade. O segundo,
no entanto, afirmava a própria vida dentro da vida, cria seus próprios valores, é corajoso, forte e
destemido.
A síntese das duas morais viria no alinhamento das principais linhas de pensamento de cada
moral, onde, primeiramente, a igreja acolheria o indivíduo sem perspectivas e traçaria um rumo em
sua vida, tal qual é elencado na slogan da instituição “Salvando Vidas e Formando Líderes”, mas
não da maneira em que as igrejas católicas e evangélicas estão acostumadas a tratar seus fiéis, numa
certa dependência da própria igreja, estornando a dependência de uma coisa em outra, agora nas
mãos da religião, mas fazendo com que os seus frequentadores ,e agora adeptos, da religião sejam
não mais diretamente independentes de instituições, e sim formadores de opinião, líderes,
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desbravadores, tudo sob o olhar de Deus. É a interseção perfeita entre moral e escravo, onde, por
um lado, se liberta do ressentimento em ser subjugado e inferiorizado, e por outro se transforma em
um senhor de si mesmo, reconhecendo a guerra e a aceitando, não como vítima dela, mas mais um
guerreiro.
“É pressuposto [...] que o mundo espiritual determina o mundo material. Portanto,
antes de tudo, os homens devem ser “guerreiros espirituais” para que a dádiva divina seja
desbloqueada pelas entidades demoníacas. [...] Essas ações realizadas pelos indivíduos são,
portanto, vistas como uma estratégia [...] Tudo é estratégia, porque se está numa guerra.”
(SERAFIM & FEUERSCHUETTE, 2013, p. 6).

6. O COACHING NA IGREJA
Antes de discorremos sobre o fenômeno do coaching na atualidade precisamos entender seu
conceito. Primeiramente porque há uma infinidade de especulações sobre o real significado da
palavra e depois por perder seu valor em estar sendo utilizado ao desgaste.
Do inglês “coach”, que significa “treinador”, se derivou o termo “coaching”, que é “[...] a
parceria entre coach (profissional) e cliente onde acontece um processo estimulante e criativo que
inspira e maximiza o potencial pessoal e profissional do cliente.”, segundo a IBC, o Instituto
Brasileiro de Coaching. A SLAC considera que “o profissional de coaching atua como um
estimulador externo que desperta o potencial interno de outras pessoas, usando uma combinação de
flexibilidade, insight, perseverança, estratégias, ferramentas pautadas em uma metodologia de
eficácia comprovada”. Felipe Dias, coach, psicólogo e MBA em gestão de pessoas pela FGV
considera o coaching “[...] um processo de desenvolvimento que envolve orientação e modificação
de comportamentos com o objetivo de ampliar os resultados que a pessoa atinge em dimensões
específicas da vida e gerar autonomia, entendida como a capacidade de se autoavaliar, avaliar o seu
contexto e tomar a decisão sobre os caminhos a percorrer para alterar tanto o seu comportamento
quanto o contexto no qual ele ocorre”.
Fazendo uma síntese de tudo isso, o coaching busca aprimorar de maneira inteligente o
indivíduo para que ele caminhe com autonomia na vida, através de um treinador (coach) que tem
experiência e conhecimento sobre situações de interesse do público, tudo isso em uma linguagem
mais descontraída.
O que se vê atualmente nas igrejas, e a Abba não foge disso, é essa tendência a uma linha de
pensamento voltada muito mais ao “você sofreu, mas agora consegue se reerguer porque você ouviu
a minha palavra” onde, idealmente o pastor ou o líder do grupo de jovens fala sobre experiências
ruins do passado e como elas foram superadas. Toma-se de exemplo um dos encontros da Abba
Jovem, no dia 21/04, onde o líder do grupo dá um testemunho sobre experiências de vida,
explicando sobre os erros do passado e como se aprende com eles.
Uma comunicação um tanto quanto paradoxal, visto que o coaching concentra muito mais a
atenção no humano, no antropocentrismo, do que em Deus e seus ensinamentos propriamente ditos,
utilizando a fé em si mesmo como motivador de sucesso, substituindo muitas vezes a crença em
Deus. É uma evolução da transmissão do evangelho visto que o número de pessoas sem religião no
Brasil vem subindo cada vez mais nos últimos anos, batendo o recorde de 32,1% da população
brasileira da geração Y, segundo pesquisa feita pela PUC-RS. A adaptação a um discurso mais atual
e atraente se faz necessária quando números tão alarmantes batem a porta e as organizações
religiosas, ao perceberem isso, se adapta à demanda atual, tal como a ABBA Comunhão Cristã faz.

7. CONCLUSÃO
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“CACHORROS SÃO COMO PESSOAS”: O ANTROPOMORFISMO NO MERCADO DE
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RESUMO
A expansão do mercado de produtos e serviços para animais de estimação é um reflexo da
sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 1991), na qual os animais passaram a serem tratados
como membros da família. Os animais de estimação assumem gradativamente uma posição mais
influente nas compras mensais da família. O segmento de pet food é o que mais movimenta
dinheiro dentro do mercado pet (ABINPET, 2017a). Através da realização de uma pesquisa “Top of
Mind”, este trabalho teve como objetivo compreender o mercado de rações para animais de
estimação. A marca Pedigree foi a mais citada por pessoas que possuem cães e também por pessoas
que não possuem animais, entre diversas faixas etárias. A partir disto, as campanhas da Pedigree
foram analisadas, visando compreender como a marca se coloca no imaginário popular de forma
eficaz, utilizando estratégias de apelo emocional através do antropomorfismo - as associações e
aproximações do animal ao ser humano.
Palavras-chave: Consumo; Antropomorfismo; Ração; Pet; Top of Mind
1. INTRODUÇÃO
O surgimento e ampliação de novos segmentos relevantes de produtos é um reflexo da
sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 1991). Para compreender a sociedade, é imprescindível o
estudo da publicidade, uma vez que essa persuade o consumidor e, ao fazê-lo, ressignifica também
o contexto social em que está inserida. O estudo da antropologia do consumo faz-se necessário para
compreensão desses fenômenos sociais e interações entre indivíduos e marcas no espaço do
mercado.
O mercado de produtos e serviços para animais de estimação está em ascensão constante e é
notável a maior preocupação com os animais, que passam a ser tratados como membros em uma
família. Os cachorros estão presentes em cerca de 44% dos lares brasileiros segundo estimativas do
1
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IBOPE. Essa reconfiguração nos lares e relacionamentos familiares proporciona uma mudança no
consumo. Por sua vez, a publicidade em torno dos animais de estimação pode também fomentar
essa reconfiguração, através de diferentes estratégias.
É possível notar a relevância do mercado de produtos para animais de estimação. Esse
mercado em ascensão movimentou 94 bilhões de dólares no mundo em 2017 (BUSINESS WIRE,
2018) e movimenta, em média, R$16 bilhões por ano no Brasil (MAZON & MOURA, 2017).
Dentro do segmento, as rações são responsáveis pela maior parte deste mercado.
De acordo com a Associação Brasileira de Produtos para Animais de Estimação
(ABINPET), com dados do IBGE, o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos, aves
canoras e ornamentais do mundo, com um total de 132,4 milhões de animais, sendo 52,2 milhões
cães (ABINPET, 2018). Como resultado, o faturamento do mercado pet brasileiro foi o terceiro
maior do mundo em 2016, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido (SPC Brasil,
2017). O setor pet teve, em 2016, um faturamento de 18,9 bilhões de reais, com um crescimento de
quase 5% em relação ao ano anterior (ABINPET, 2017a).
De acordo com a pesquisa “Mercado de Consumo PET”, realizada pelo SPC Brasil, o gasto
mensal médio com animais de estimação é de R$ 189,17, sendo que 35% dos entrevistados
afirmaram realizar compras de produtos no mercado pet de forma impulsiva (SPC Brasil, 2017).
Ainda de acordo o SPC Brasil, a prioridade dos entrevistados que eram donos de cachorro, gato ou
roedores é fornecer uma alimentação saudável a seu pet. A pesquisa também demonstra que rações
são os itens mais comprados diariamente por donos de cães e gatos (SPC Brasil, 2017), . Como
reflexo deste comportamento, o segmento de pet food é o que mais movimenta dinheiro dentro do
mercado pet, sendo responsável por mais de dois terços dos quase R$ 19 bilhões movimentos em
2016 no Brasil (ABINPET, 2017a).
Além disso, segundo a ABINPET (2017b) os gastos básicos com Pets podem chegar à 300
reais por mês no caso dos cachorros e 120 reais mensais para os gatos, sendo que o gasto com ração
representa 75% desse valor. Esses dados mostram a importância do animal de estimação nos lares e
também nas despesas da casa.
Justifica-se, assim, uma pesquisa que busca compreender o consumidor desses produtos e as
escolhas que faz, em especial, as rações que consome e porquê o faz. O contexto da pesquisa se
encaixa, portanto, num estudo do consumidor do mercado pet para compreender as estratégias
usadas pelas marcas para se consolidarem nesse mercado. A pesquisa proposta visou elucidar a
marca mais lembrada do segmento pet food, suas estratégias de marketing e seu público, através da
pergunta “qual a primeira propaganda de ração que vem a sua cabeça?”.

2. METODOLOGIA E PESQUISA TOP OF MIND
O mercado pet está em crescimento mesmo em um período não favorável para negócios.
Portanto, o objetivo desse estudo é o entendimento da influência de estímulos externos na
construção do imaginário popular do consumidor de rações para cachorros. A pesquisa foi proposta
como atividade avaliativa da disciplina de Psicologia do Consumidor do curso de Publicidade e
Propaganda da UFPR no primeiro semestre do ano de 2018. O estudo, feito a partir de questionários
qualitativos aplicados de forma on-line que mais tarde seriam quantificados e analisados pelos
estudantes, buscava compreender o motivo de lembrança da marca de ração e estratégias utilizadas
pelas empresas.
Para a realização deste trabalho foi feita uma pesquisa Top of Mind. Esse modelo de
pesquisa consiste na aplicação de uma pergunta direta aos entrevistados, buscando medir o nível de
lembrança de uma marca na mente do consumidor. De acordo com o número de respostas similares,
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é levantado um resultado. No caso deste artigo, foram aplicados três questionários.O primeiro e
mais importante para o embasamento de toda pesquisa era voltado para o público que possui
cachorro, com as seguintes perguntas: “Você tem cachorro?”, “Qual a raça?”, “Qual o porte?” e
“Qual propaganda de ração você se lembra?”. Os outros dois formulários foram feitos como
pesquisa exploratória, voltados para o público que não possui animais e para o público que possui
gatos. No primeiro destes, foi levantada a questão: “Qual propaganda de ração você se lembra?”,
com o intuito de analisar de que forma a propaganda de ração para animais atinge o público que não
possui animais. Já o segundo era voltado para a marca de ração para felinos mais lembrada pelo
consumidor e dono de gatos. Os dois últimos foram realizados apenas no ambiente virtual e
serviram como informação adicional ao estudo, ao passo que o questionário principal foi aplicado
tanto através da plataforma Google Forms quanto pessoalmente, uma vez que era necessário atingir
100 respostas, vindas de cinco faixas etárias previamente divididas, formando uma população de
referência
ampla
porém
definida
para
o
estudo.
A partir dos resultados obtidos, os dados foram analisados buscando definir qual a ração
mais lembrada pela população, e com isso buscar a razão para que isso aconteça. O uso de
formulários online é justificado por diversas razões, entre elas:
A diversidade de características vantajosas que o Google Docs possibilita como
administrador dos formulários/questionários é evidente, já que ele está em um meio
favorável que é a Internet. Ratifica a ideia de Web 2.0 na qual a Internet é tida como um
espaço compartilhado entre usuários em que estes podem criar, inserir, editar, compartilhar,
comentar conteúdos, o que em outros tempos não era possível. (SILVA et al., 2011, p. 9).

A pesquisa foi separada em 5 faixas etárias e por gênero masculino e feminino. Diante das
pesquisas realizadas com o intuito de saber qual era a propaganda de ração para cães mais lembrado
pela sociedade, foi estipulado como meta a entrevista de no mínimo 10 mulheres e 10 homens de
cada faixa etária, com o objetivo de obter representação significativa de pessoas com as idades de
16 a 20 anos, 21 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos e acima de 50 anos.
Em um segundo momento, é realizado um levantamento de dados relacionados à marca mais
lembrada e suas campanhas publicitárias, em especial anúncios, vídeos promocionais e colocação
nos pontos de venda. A partir desse levantamento e dos dados provenientes da pesquisa, é
desenvolvida uma análise para compreensão dos motivos pelos quais a marca mais lembrada pelos
consumidores se destaca entre as demais.
2.1 DADOS
A partir da pesquisa feita através de questionário online e pessoalmente, direcionado à
pessoas que possuem cães, foram obtidas um total de 218 respostas válidas, sendo 74,1% do
público feminino. As faixas de idade de 16 a 20 e 21 a 30 anos representaram mais de 50% das
respostas obtidas. Cerca de 50% das pessoas responderam possuírem cães de porte pequeno.
A marca Pedigree foi lembrada por 131 dos participantes, o equivalente a 60,1% das
respostas , seguida pelas marcas Dog Chow (6,4%) e Premiere e Special Dog (2,8%), ainda, 14,2%
dos participantes disseram não se lembrar de nenhuma propaganda de ração. (FIGURA 1). A
diferença entre o número de vezes que as marcas Pedigree e a Dog Chow foram citadas é alta, de
forma que a opção “Nenhuma” tem um número de respostas mais expressivo do que o da marca que
ocupa o segundo lugar no imaginário popular do consumidor, demonstrando a dominância da marca
Pedigree.
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FIGURA 01 – RESULTADOS GERAIS
FONTE: OS AUTORES (2018)

Pelo público feminino e masculino, a Pedigree foi citada por 65% e 45% das pessoas que
possuem cães, respectivamente. Quanto às faixas etárias, a Pedigree foi lembrada por mais de 50%
dos participantes em todas as faixas etárias. (FIGURA 02). É possível notar que a Pedigree está
disparada em frente a qualquer outra marca de ração.
FAIXA ETÁRIA

MARCAS MAIS CITADAS

16 a 20 anos

Pedigree (70%)
Nenhuma (8,6%)
Dog Chow (8,6%)
Golden (4,3%)

21 a 30 anos

Pedigree (67,2%)
Nenhuma (6,6)%
Dog Chow (6,6%)
Premiere (6,6%)

31 a 40 anos

Pedigree (37,5%)
Nenhuma (35%)
Special Dog (7,5%)
Premiere (5%)
Dog Chow (5%)
Golden (5%)

41 a 50 anos

Pedigree (50%)
Nenhuma (11,5%)
Dog Chow (7,7%)
Purina (7,7%)

FIGURA 02 – MARCAS MAIS CITADAS POR FAIXAS ETÁRIAS
FONTE: OS AUTORES (2018)

Já nos questionários feitos com o propósito exploratório, o resultado não foi diferente. No
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questionário direcionado à pessoas que não possuem animais de estimação, a Pedigree foi
novamente a marca mais citada, por 47,8% das 67 respostas obtidas. A marca de ração para gatos
Whiskas foi a segunda mais citada, com 26,9% das respostas. Quanto ao questionário voltado aos
donos de gatos, a marca Whiskas foi a mais citada, com 84,5% dos 71 entrevistados e em segundo
lugar a marca Golden, com 2,8%. A opção “Nenhuma” foi citada por 9,9% dos entrevistados.
(FIGURA 3).

PÚBLICO

MARCAS MAIS CITADAS

Sem Pets

Pedigree (47,8%)
Whiskas (26,9%)
Nenhuma (9%)
Dog Chow (4,5%)
Golden (3%)
Magnus (3%)

Donos de Gatos

Whiskas (84,5%)
Nenhuma (9,9%)
Golden (2,8%)
Biofresh (1,4%)
Bolly Cat (1,4%)

FIGURA 03 – MARCAS MAIS CITADAS EM PESQUISA EXPLORATÓRIA
FONTE: OS AUTORES (2018)

É interessante notar, no entanto, que a marca Whiskas é da mesma fabricante que a
Pedigree, a norte-americana Mars (MARS, 2018). Além dessas duas marcas, a Royal Canin - marca
que foi citada por 2,3% dos entrevistados que possuem cães, também está no portfólio de negócios
da empresa. Ao analisar os dados das pesquisas para quem possui cães e para quem não possui
animais, é possível notar que a marca Pedigree ocupa cerca de 57,2% de lugar na memória dos
entrevistados. Analisando os resultados aferidos nos três questionários e considerando as três
marcas - Pedigree, Whiskas e Royal Canin - a empresa Mars foi lembrada por 69,1% dos
entrevistados, ou seja, 246 respostas em um total de 356 formulários preenchidos. Para propósito
dessa pesquisa, a ênfase na marca Pedigree se justifica pela quantidade expressiva de vezes em que
foi citada, tanto no questionário para donos de cães quanto para pessoas que não possuem animais.

3. A PEDIGREE E AS ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA
A Pedigree ingressou no mercado quando o norte-americano Fornest Mars, filho de Frank
Mars - viabilizador do chocolate em barra Mars -, comprou a empresa Chappel Brothers em 1934 ,
que vendia comida para animais. Fornest Mars mudou o nome para CHAPPIE e, posteriormente,
para Pedigree Petfoods. Em 1964, a marca foi relançada como Pedigree Chum e passou a usar a
frase “Os melhores criadores recomendam Pedigree Chum” nas suas embalagens, fazendo
referência à presença da marca em diversos shows caninos (MARS, 2018).
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A grande expansão ocorreu a partir dos anos 1968, com a compra da marca Kal Kan. Em
1984, a Pedigree, já com desuso do nome “Chum”, foi sendo inserida no mercado europeu e em
1989 chegou no Brasil com o famoso slogan “Cachorro é tudo de bom” (MARS, 2018).
Após sua inserção em vários mercados mundiais, a Pedigree lançou vários produtos visando
o bem-estar e a saúde do cão. O maior objetivo da marca, hoje, é vender a ideia de felicidade e
saúde canina.
3.1 AS ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA DA PEDIGREE
Kotler (2000) idealiza o conceito de público como qualquer grupo que tenha um interesse
real ou potencial ou que possa ter impacto na capacidade de uma empresa para atingir seus
objetivos. Com isso, a maioria do segmento pet considera como público não só os donos dos
animais, mas também os futuros donos (potenciais clientes), clientes influenciadores, e até
funcionários da empresa. Contrariando toda essa posição do mercado pet voltado para os donos, a
Pedigree, por meio do slogan “Cachorro é tudo de bom”, trabalha com um único propósito: manter
os cães saudáveis e felizes. Ou seja, tem o foco nos animais. A marca preocupa-se com a inovação,
criando novos segmentos e antecipando tendências baseando-se no bem-estar e saúde do cão,
desenvolvendo produtos que auxiliam até na higiene oral. Junto a isso, procura atender as demandas
da relação e da convivência do animal com o dono, ajudando a melhorá-la, ao criar snacks para
mimá-los e refeições individuais para cachorros pequenos.
No Brasil desde 1989, tornou-se referência no ramo por sua constante inovação de produtos
e por seu forte apelo publicitário, conquistando o prêmio brasileiro Top Of Mind de 2009 na
categoria ração animal. O posicionamento da marca, a partir de 2009, retrata que todos os cachorros
devem ser amados, bem cuidados, bem alimentados, independente se é de raça ou vira-lata, uma
novidade para esse mercado. Nas campanhas publicitárias, o posicionamento é reforçado pelas
assinaturas: “Somos loucos por cachorro”; “Cachorro é tudo de bom”; e “Todo cachorro merece um
lar feliz”.
Um ponto chave da publicidade da Pedigree é a responsabilidade social. Com objetivo de
associar seu posicionamento ao marketing social. É nesse sentido que a Pedigree, em 2005, lançou
nos Estados Unidos uma campanha para abraçar a causa dos cães abandonados, visando à
conscientização sobre o assunto. A causa foi escolhida considerando que dos 37,1 milhões de cães,
mais de 20 milhões estão abandonados, onde 70% acabam em abrigos e, destes, 90% nunca
encontram um lar. No Brasil, a campanha chegou com o slogan “Adotar é tudo de bom” em 2008.
Tal campanha tem um destaque muito relevante na trajetória da marca. O endossamento dela
ocorreu com auxílio de portais da internet, cada portal tinha o desafio de encontrar um lar para um
animal, utilizando de suas ferramentas, além de dar dicas sobre comportamento e sobre cuidados
com os animais, e informação sobre feiras de adoção. No Facebook foram criadas mais duas ações:
“Procuro meu Cão” e “À Espera de um Lar Feliz”. Paralelamente a ação na internet, foi veiculado o
comercial “Eu sei” na TV, com o objetivo de mostrar a situação de mais de 20 milhões de cães
abandonados do país, causando grande comoção no telespectador. Por fim, buscando obter uma
imagem da campanha, a Xuxa foi escolhida para ser a madrinha da campanha, com isso, a empatia
do público aumentou.
Além disso é relevante salientar outra ação que leva o slogan “Alimente o que há de
melhor”, com tal posicionamento a marca busca a associação entre a compra de seu produto (ração)
de boa qualidade, e a promessa de deixar quem você ama feliz. Nas palavras da Pedigree:
Nós, da PEDIGREE®, acreditamos que os cães são companheiros para a vida
toda. Eles tornam os nossos dias melhores e, mais do que isso, nos fazem pessoas
melhores. Oferecer ao seu cão um alimento de qualidade é alimentar o que há de
melhor em todos nós. No Instituto WALTHAM, trabalhamos sempre com muito
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amor para desenvolver uma alimentação completa, nutritiva e saborosa para o seu
cão. Além disso, possuímos uma linha completa para todos os estágios da vida
canina, visando prover todos os nutrientes que cada cachorro precisa ingerir
diariamente para ter uma vida saudável. Um cachorro pode mudar uma vida. Com
PEDIGREE®, a cada refeição retribuímos um pouco do amor e da dedicação que
nossos amigos caninos estão sempre dispostos a dar. (PEDIGREE, 2018)

Um dos fatores que se tornou muito forte para a Pedigree, também, foi o uso das redes
sociais. Dentro do marketing digital, as mídias sociais possuem grande importância e é delas o
futuro das comunicações de marketing, devido a seu baixo custo e por serem pouco tendenciosas.
(KOTLER, 2010). A mídia tem grande relevância, desempenhando papel importante na construção
de representações, levando e elevando os pets para um patamar de necessidades mercadológicas
nunca vista. A página da Pedigree no Facebook do Brasil, conta com mais de 1 milhão de
seguidores pela campanha criada “adotar é tudo de bom”, fora outras redes sociais como Instagram
e Twitter que têm juntos mais de 9 mil seguidores. Eles utilizam de depoimentos dos consumidores
e indivíduos que adotaram pets. É possível notar que parte social é bem ativa, as redes respondem
os comentários dos consumidores, quando se trata de um elogio, eles respondem agradecendo, já no
caso de uma queixa, eles buscam solucionar o problema. Tais ações contribuem para a
confiabilidade do público, provocando a participação diária dele.
É notório, portanto, que a marca busca vínculo. Em outras palavras, pelo uso do lado
emocional, explícito nas campanhas “Alimente o que há de melhor” e “ Adotar é tudo de bom”. A
capacidade de provocar tais sensações gera diversas respostas como familiaridade, experiências e
relevância, tais emoções caracterizam a marca, e a faz ser lembrada pelo consumidor. Essa relação
contribui com a relação de confiabilidade do consumidor com a marca, até no sentido de esse
compartilhar sua experiência no perfil da marca. O resultado disso é que a Pedigree ocupa um dos
rankings entre as melhores empresas na categoria de alimentos para cães, ademais a marca está
presente em 100 países.
3.1.1 VÍDEOS PROMOCIONAIS
A partir da análise dos vídeos promocionais da marca Pedigree ao redor do mundo, é
possível notar a presença constante de vídeos que buscam a sensibilização da audiência. Em muitos
desses, a humanização dos animais é usado para trazer apelo ao emocional. Além disso, as
campanhas de adoção da Pedigree também são muito lembradas pelo público, sendo inclusive
citadas em 5 respostas ao formulário para donos de cães.
A Pedigree lançou em 2016 um vídeo chamado “Mothers”, como parte de uma campanha de
dia das mães na Tailândia7. O início do vídeo mostra mulheres de diferentes faixas etárias em
situações de cuidado e dedicação geralmente relacionadas àquelas enfrentadas por mães. Ao fim, é
revelado que as “crianças” não são humanas e sim, seus cachorros. Essa propaganda visa reforçar os
laços de afeto e a ideia de que os animais seriam como filhos para essas mulheres, destacando a
homenagem a “todo amor incondicional de mãe”. Apesar de ter sido veiculada na Tailândia, a
propaganda reflete o posicionamento da marca globalmente.
Em 2017, a Pedigree realizou a campanha “ABCDogs”, um projeto da marca para
evidenciar as semelhanças e diferenças entre cachorros e pessoas. Uma plataforma online que conta
com dicas, matérias e treinamentos para cachorros, dando destaque aos filhotes. Além disso, a
plataforma possui um simulador, que mostra as rações da marca que mais se adequam ao peso e a
7

“Mothers - Pedigree”, Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RrV1B3hlm4o

57

idade do animal. A ABCDogs é uma campanha internacional que foi adaptada para o português.
Entre os vídeos da campanha, é possível notar a tentativa de tornar evidente as semelhanças entre os
animais e as pessoas. O filme “ABCDogs”8 leva cachorros a uma pré-escola e mostra as
semelhanças e diferenças entre as ações dos cachorros e das crianças nesse ambiente. Já o vídeo
“ABCDogs | Crescimento”9 faz uma comparação clara entre o cachorro fêmea Breeze e a criança
chamada Sophie, ambas de 4 anos. Em um certo momento, a frase “Cachorros são como pessoas”
(FIGURA 4) e a repetição de ações de ambas trazem a relação entre humanos e cachorros de forma
a evocar o lado emocional. A marca utiliza ainda frames lado a lado de ações de crianças e cães, de
forma a humanizá-los. (FIGURA 5)

FIGURA 04 – “CACHORROS SÃO COMO PESSOAS”
FONTE: YOUTUBE (2017)

8
9

ABCDogs, Pedigree 2017, Youtube. Disponível em: https://youtu.be/GLRlIDG2y-c
ABCDogs|Crescimento, Pedigree 2017, Youtube. Disponível em: https://youtu.be/pjIqWFljB2s
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FIGURA 05 – PROPAGANDA ABCDOGS
FONTE: YOUTUBE (2017)

A Pedigree lançou em 2018 a campanha “Human Guides” no Brasil, para conscientização
acerca de cães com deficiências visuais. No site da campanha, é possível se informar sobre cuidados
para esses cães, através de vídeos ou de uma cartilha. A marca lançou uma série de vídeos em seu
canal no Youtube. Essa série visa mostrar diferentes obstáculos dos cães com deficiência visual e
formas de ajudá-los, com a participação de um especialista da área. Por fim, a campanha busca
sensibilizar e convidar o público a ser mais um“humano-guia”, por meio da plataforma Human
Guides e ao assistir os vídeos no canal da Pedigree e aprender a cuidar de cachorros cegos. A
relação entre humanos e animais está presente na frase de chamada do vídeo de lançamento10 da
campanha, “Um deficiente visual pode contar com a ajuda de um cão-guia. E quando um cachorro
perde a visão, com quem ele pode contar?”. A humanização dos animais é tratada no vídeo como

10

Human Guides, Pedigree, 2017, Youtube. Disponível em: https://youtu.be/MvTatnjDNVE
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inevitável, mostrando o posicionamento consistente da marca. O anúncio da campanha deixa clara a
intenção de humanizar e aproximar a causa do emocional humano (FIGURA 6) .

FIGURA 06 – CAMPANHA PEDIGREE HUMAN GUIDES
FONTE: PEDIGREE HUMAN GUIDES (2017)

4. O ANTROPOMORFISMO E SUA INFLUÊNCIA NO CONSUMO
O mercado de produtos para animais de estimação só pode ser compreendido se analisado de
acordo com a relação entre homem estes animais. Esta relação pode se dar de duas formas: através
do antropomorfismo animal, na qual o proprietário identifica seu bicho como parte da família e
inclui-o, assim, na rotina da casa ou tendo o animal de estimação como um objeto de consumo ou
algo que pode trazer-lhe algum benefício. Assim, o animal é apenas um fator prático, econômico ou
ornamental (como no caso de peixes e pássaros). Aqui, inclui-se aqueles que adquirem um cachorro
por questão de segurança ou um gato para reduzir a presença de outros bichos na casa. De acordo
com Serpell (2003), “antropomorfismo é definido como a atitude de atribuição de estado mental
humano (pensamentos, sentimentos, motivações e crenças) a animais não humanos.
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O fenômeno citado é presente em quase todas as residências que possuem algum animal de
estimação e podem ser explicadas pelo fato de a sociedade está cada vez mais individualizada e as
famílias com menos membros. (OLIVEIRA, 2006). Logo, o provável agravamento dessa tendência
no futuro deve resultar em uma posição de ainda mais destaque dos animais nos lares. (KENNEDY
& McGARVEY, 2008)
Mosteller (2008) divide o antropomorfismo em três subcategorias, inicialmente descritos por
Hirschman (1994). Na primeira deles, os animais são apresentados com uma extensão da pessoa
(Self), de modo que o animal é um reflexo do dono e um reflete o comportamento do outro. Na
segunda, os animais são tidos como extensão da família, não sendo considerados como posse, mas
sim como um membro, e fazem parte de todas as rotinas da família, como compartilhar alimento,
assistir televisão e chegam até mesmo a ter celebrações de aniversário. No terceiro, a relação é de
amizade e o animal gera grande apego emocional e um sentimento de fidelidade com seu
proprietário.
Essa nova configuração na relação entre humanos e animais abriu espaço para um novo
mercado, que inclui presentes, brinquedos, roupas (que neste caso servem como acessório de
moda), serviços além dos tradicionais, entre outros) e tem sido explorada em campanhas de
marketing, visto que os donos adquirem produtos que supostamente geram bem-estar para seus
animais. O consumo acontece por afetividade. (MILLER, 2002).
Naturalmente, as marcas de produtos pet buscam explorar essa afetividade e associar seus produtos
com o bem-estar animal. A Pedigree posiciona-se dessa maneira desde 2012, quando adotou
mundialmente o slogan "Feed the good",que foi trazido para o Brasil como "Alimente o que há de
melhor". Desde então, as campanhas da marca são para valorizar essa relação entre humanos e
cachorros e para apoiar causas pertinentes, como adoção de animais de rua.

5. CONCLUSÃO
Diferentes marcas utilizam estratégias de marketing diversas, buscando dialogar com seus
públicos. Em alguns casos, como o da Pedigree, a marca consegue se destacar entre as demais e
mostrar-se presente na memória de um grande número de pessoas. Portanto, é preciso quantificar e
analisar as estratégias bem sucedidas dessas para compreender melhor o mercado e também as
relações entre o ser humano e o consumo. Os significados conferidos a marca através da
propaganda demonstram a importância do valor simbólico do produto, além do poder do
storytelling nas campanhas audiovisuais. Esse resultado é visto na pesquisa, em que a marca
Pedigree e sua fabricante Mars, assim como as demais marcas que integram seu portfólio, tem
dominância clara na memória dos entrevistados.
Uma das maiores ferramentas da publicidade é a utilização de imagens totêmicas e místicas,
já presentes do imaginário social, para a propagação e criação de anúncios. “Todos os bens que
usamos, compramos e trocamos estão carregados de significados culturais” (MIGUELES, 2007).
Por isso, a importância de reunir as explicações teóricas sobre comunicação e antropologia para
explicar a priorização da marca mais lembrada de ração para animais: Pedigree.
As pesquisas que confirmam que as propagandas da Pedigree estão no imaginário de 57%
das pessoas entrevistadas, presentes até mesmo entre as que não possuem nenhum tipo de pet.
Dessa realidade decorre a necessidade de buscar respostas no antropomorfismo e na humanização
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dos animais para explicar como a marca utiliza-se desses instrumentos como marketing de fixação
do seu conteúdo na mente das pessoas.
A estratégia que a Pedigree criou foi a utilização da emoção e aproximação dos animais
com o homem, mostrando em muitos de seus anúncios os dois lado a lado. Vídeos que apelam para
a sensibilização são muito divulgados e causam muita repercussão positiva para a marca, tendo uma
proliferação e gerando interação orgânica. O consumo acontece por afetividade. (MILLER, 2002).
Além disso, a comunicação da marca também trabalha muito com campanhas de adoção de pets, o
que eleva sua imagem em relação às outras.
É possível notar que gradativamente há uma mudança na forma de se fazer publicidade, de
forma que o que menos se consome em um anúncio é o produto. (ROCHA, 1995). Dessa forma, um
estudo sobre a antropologia do consumo é muito importante quando se fala em imaginário social.
As propagandas estão em todos os lugares, entretanto uma sempre será mais lembrada que outras e
é necessário uma análise de como ela se tornou top of mind. No caso da Pedigree, através de signos
verbais e visuais, além da valorização da marca como valor intangível.
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ERA UMA VEZ, MAS NÃO ERA BEM ASSIM: AS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE AS
NARRATIVAS A BELA ADORMECIDA E MALÉVOLA1
Marina Eing Barbosa2
Adriana Stela Bassini Edral3
RESUMO
O objetivo desse artigo é perceber as diferenças entre as narrativas A Bela Adormecida,
realizadaem 1959 e Malévola , lançada em 2014 pela mesma produtora, localizando ambos como
produtos da Indústria Cultural, de acordo com Adorno e Horkheimer (2002). Com caráter
exploratório e denatureza qualitativa, o método utilizado foi a análise de conteúdo. Para esta
pesquisa, pensou-se nosobjetos de estudo como produtos culturais que obedecem a ordem do
consumo a partir das teoriasde Jameson (2006) a respeito do pastiche e Sarlo (1997) com o zapping,
além da identidade dosujeito pós-moderno conforme diz Stuart Hall (2006). Assim, percebeu-se
como as mudanças nasnarrativas: velocidade das cenas, o figurino, cenários e trilha sonora, por
exemplo, podem indicardiferentes noções de identidades a partir da lógica do Capitalismo Tardio.
Como resultado,entendeu-se como o consumidor traz desafios mercadológicos à Indústria Cultural,
para que pareçaconstantemente atualizada e, conseqüentemente, consumida.
Palavras-chave:Narrativas Cinematográficas; Indústria Cultural; Identidade Cultural.
1. INTRODUÇÃO
A Indústria Cultural, termo proposto por Adorno e Horkheimer (2002), é de grande
esclarecimento da lógica na qual a contemporaneidade se pauta: a reprodução em massa de produtos
culturais. Trata-se basicamente, de repetições para vender, em que o espectador desta indústria se
identifica com elementos para que se sinta confortável e consuma o produto oferecido no mercado.
(FELINTO, 2007). Porém, o espectador admira certa inovação neste mesmo produto. Assim, a
mistura do já conhecido, juntamente com características supostamente inovadoras, gera um
sentimento de familiaridade e curiosidade, que desperta tanto a atenção do sujeito para aquilo que
ele já conhece, como interesse para aquilo que ele ainda não conhece.
Jameson (2006) é um dos autores que concordam com esta perspectiva do debate sobre
produtos culturais. Ele utiliza o termo pastiche para identificar uma característica marcante da
cultura contemporânea: o “apetite do consumidor por um mundo transformado em puras imagens de
si mesmo e por pseudo-eventos e espetáculos” (JAMESON, 2006, p.18). Isto significa que o
espectador é um consumidor de imagens, e para continuar a lógica de consumo é preciso que os
objetos consumidos – nesse caso, narrativas cinematográficas – tenham elementos constantes de
inovação em sua forma e conteúdo, se adequando aos gostos do consumidor.
Neste contexto, o filme Malévola, produzido em 2014 pela Walt Disney, possui algumas
1
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características diferentes quando comparado ao filme de mesmo tema, ABela Adormecida, feito em
1959 pela mesma produtora. As duas narrativas parecem se utilizar dos mesmos elementos, como a
existência dos mesmos personagens e uma estrutura narrativa que se parece. Nesse sentido, o
espectador que assiste ao filme Malévola sabe que o mesmo está ligado ao mundo dos contos de
fada de A Bela Adormecida. Porém, é possível perceber elementos que se diferem durante a
narrativa, principalmente no final de Malévola em que, a princesa é acordada pelo beijo da fada, ao
invés do príncipe encantado.
Aqui, a problematização ganha corpo: estas mudanças na narrativa podem estar associadas a
uma estratégia mercadológica, no sentido de que estas atualizam o seu discurso no próprio discurso
da sociedade, que são questionados e repensados. Há que se pensar, portanto, na lógica do Sujeito
Pós-moderno, que Hall (2006) define como contraditório, desprovido de uma única identidade e
composto por fragmentos identitários que se esquivam de uma subjetivação estável. A partir deste
questionamento, pensando especificamente nos filmes Malévola e A Bela Adormecida, faz-se a
pergunta de pesquisa: quais são as diferenças percebidas entre as narrativas A Bela Adormecida e
Malévola, sob a perspectiva de um pensar sobre o sujeito pós-moderno?
Para tanto, essa pesquisa tem como objetivo perceber diferenças entre as narrativas A Bela
Adormecida e Malévola, identificando suas relações com possíveis novas representações de um
sujeito pós-moderno. Para cumprir o objetivo geral, pensa-se os objetivos específicos: a) localizar
os objetos culturais Malévola e A Bela Adormecida como produtos da Indústria Cultural; b)
comparar as diferenças entre as narrativas; e c) perceber como essas mudanças podem indicar
diferentes noções de identidades a partir da lógica do Capitalismo Tardio.
A escolha dos objetos se dá por uma observação da autora ao assistir Malévola (2014), uma
versão de A Bela Adormecida (1959), e se questionar o que a Disney gostaria de transmitir para seus
espectadores. A mesma história foi narrada com diferentes discursos e pontos de vista, bem como
um desfecho inesperado, opostos ao discurso da primeira obra, também reproduzida pela mesma
indústria de entretenimento.
Este artigo tem como base os conceitos de Indústria Cultural a partir das leituras de Adorno
e Horkheimer (2002), bem como Benjamin (1975) e Debord (2013), com o propósito de localizar o
debate sobre mercadorização da cultura na atualidade, levando em consideração as propostas de
Arendt (1997) sobre a cultura e Sarlo (1997) sobre o zapping. Para pensar sobre a
contemporaneidade, utiliza-se os conceitos de Sujeito Pós-moderno de Hall (2006), bem como a
subjetividade entendida por Jameson (2006) na lógica cultural do Capitalismo Tardio.
2. A INDÚSTRIA CULTURAL
O debate sobre a Indústria Cultural traz o seguinte questionamento: em que medida há uma
participação - independente se ativa ou passiva - do espectador na produção dos objetos culturais. A
fim de localizá-los como produtos da Indústria Cultural, é preciso pensar nas teorias de Adorno e
Horkheimer (2002) e Jameson (2006), que explicam que não haveria nada no objeto cultural que
poderia determinar seu público consumidor. O que limitaria as escolhas do consumidor, entretanto,
seria justamente o papel da Indústria Cultural, cujo objetivo, na visão de Adorno (2002), é reforçar
o lugar em que o sujeito se encontra na sociedade por meio da manipulação via comunicação de
massa.
Hannah Arendt (1997) percebe que anteriormente à industrialização da cultura já havia um
grupo de pessoas que consumia produtos culturais. A autora diz que o conceito de sociedade, ao
sofrer mudanças a partir do surgimento da industrialização, é agora chamada sociedade de massas.
Ela completa: "[...] é essencialmente uma sociedade de consumo em que as horas de lazer não são
mais empregadas para o próprio aprimoramento ou para a aquisição de maior status social, porém
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para consumir cada vez mais e para entreter cada vez mais" (ARENDT, 1997, p. 264). A autora
mostra como essa transformação descentraliza o conceito de objeto cultural, banalizando-o.
Surgindo a partir da reprodução maquínica, a Indústria Cultural passou a se utilizar de elementos já
presentes na sociedade, com o intuito mercadológico de consumo.
Qualificando o momento em que a Indústria Cultural ganha seu formato mais abrangente
como Capitalismo Tardio, Jameson (2006) utiliza o termo pastiche para identificar uma
característica marcante da cultura contemporânea, que seria um “apetite do consumidor por um
mundo transformado em puras imagens de si mesmo e por pseudo-eventos e espetáculos” (p.18).
Isto significa que o espectador ocupa o lugar desse consumidor de imagens e, para continuar a
lógica de consumo, é preciso que os objetos consumidos – nesse caso, narrativas cinematográficas,
tenham elementos constantes de inovação em sua forma e conteúdo, se adequando aos gostos do
consumidor.
Na visão de Adorno e Horkheimer (2002), Jameson (2006) e Hannah Arendt (1997), a
Indústria Cultural moldaria o sujeito a gosto do capital e é um espaço de reforço, de uma partilha
social, sendo a arte a única redentora da cultura. Essa questão ganha novos contornos a partir das
teorias de Debord (2013) e Benjamin (1975). Debord afirma a onipresença do mercado (ou
espetáculo) em todas as relações sociais: “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma
relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” (2013, p.14). Sendo assim, o espetáculo,
instrumento que abarca toda a sociedade, não permite outras mediações que não essas dentro da
lógica do próprio espetáculo. Nesse sentido, enquanto Arendt (1997), Adorno e Horkheimer (2002)
e Jameson (2006) percebem na arte uma maneira de livrar os espectadores da alienação, Debord
afirma que nem mesmo na arte há essa possibilidade, pois ela também está dentro da lógica cultural
desse Capitalismo Tardio.
O conceito de Indústria Cultural, assim, se transformou na sociedade do espetáculo, devido a
“um extraordinário aperfeiçoamento técnico dos meios de se traduzir a vida em imagem" (KEHL,
2015, p. 71) e inclusive, nada mais escapa desta indústria, que se totaliza como a forma de
mediação de todas as relações sociais, inclusive das antes consideradas políticas, como as artes. A
produção industrial de imagens, o trabalho alienado e o fetiche da mercadoria podem ser
encontrados tanto nos textos de Adorno, quanto nos textos de Debord, que complementa quando diz
que, mesmo quando o sujeito não se encontra literalmente consumindo produtos culturais, ele se
encontra consumindo imagens que a Indústria Cultural produz para seu lazer e identifica-se com
elas.
Se tudo é espetáculo, a tarefa da crítica à Indústria Cultural não está mais na percepção da
mesma como alienadora ou não, mas sim perceber em seus objetos quais novos efeitos podem ser
produzidos, e a partir de quais contextos sociais esses produtos podem ser atualizados ou renovados.
Uma vez que “o espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou toda a vida social” (KEHL,
2015, p.72), cabe à crítica da Indústria Cultural identificar como as novas estéticas desses produtos
trazem em si parte da subjetividade do consumidor.
3. O SUJEITO PÓS-MODERNO E O CONSUMO
Para conseguir entender a questão da subjetividade, Hall (2006) descreve três tipos de
sujeitos: o Sujeito Iluminista, cuja identidade seria imutável e voltada para a razão do sujeito; o
Sujeito Sociológico que, mesmo tendo sua essência, moldava-se a partir da interação com outros
sujeitos; e o Sujeito Pós-moderno, cuja identidade possui uma característica subjetiva e sofre
mudanças de acordo com o momento em que se está vivendo: “o sujeito, previamente vivido como
tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma
única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas" (HALL, 2006).
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A partir desse sujeito pós-moderno, é possível perceber como todos os produtos da Indústria
Cultural poderiam ser considerados pequenos fragmentos de identidades culturais. Hall (2006)
reforça que o sujeito vai moldando sua identidade, a partir dos produtos que consome, de acordo
com sua identificação em relação ao objeto consumido. Se há identificação, seria porque os
produtos estão se moldando a este sujeito para que exista uma identificação. Então pode-se pensar
que há elementos em discursos dos objetos culturais, mais especificamente produtos do cinema, que
se modificam com o intuito de adaptar-se a esta nova identidade pós-moderna, para garantir essa
identificação.
[...] em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de
identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de
inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós
imaginamos ser vistos por outros (HALL, 2006, p.10).

De acordo com Hall (2006), o evento responsável por este fenômeno de mudança é
conceituado como reprodutibilidade técnica, conceituado por Benjamin (1975) da seguinte maneira:
quando há reprodução e esta é multiplicada, ocorre um fenômeno de massas, que resulta em um
abalo da tradição, relacionado com os movimentos de massa hoje produzidos, fenômeno no qual
surge o Sujeito Pós-moderno de Stuart Hall (2006). O autor ainda complementa que "seu agente
mais eficaz é o cinema" (BENJAMIN, 1975, p.14 ), referindo-se à reprodução de obras de arte, ao
abalo da tradição e os movimentos de massa.
Dentre as mudanças que acabam por acelerar a interação entre produtores e consumidores
que permite essa constante mudança nos produtos culturais seria o zapping. Sarlo (1997) define esse
termo como um movimento de troca de canais - poder adquirido pelo espectador ao utilizar o
controle remoto. O resultado desse novo equipamento, que se torna certa “potência” nas mãos do
espectador, é a própria estratégia da Indústria Cultural: a velocidade na troca de cenas e
movimentos de câmera, com o intuito de preservar a atenção do espectador. Sarlo explica que há
uma relação bilateral entre a Indústria Cultural e seu consumidor, pois esta deve moldar-se ao gosto
do mesmo para manter-se como produto cultural, assim como despertar interesse no espectador,
para que haja continuidade de sua produção e consumo. A autora acrescenta que há um movimento
da Indústria Cultural que tenta deixar suas imagens cada vez mais atraentes. Ou seja, sabendo da
presença do gosto e, portanto, da subjetividade do espectador, fica com a Indústria Cultural a tarefa
de se adequar técnica e esteticamente aos gostos desse consumidor assíduo, na busca por produtos
que se identifiquem com as subjetividades do espectador. Pensando assim, os produtos vão se
diferenciando para serem consumidos e não produzidos independente dessas subjetividades. O
zapping mostra o desafio que o consumidor traz ao capitalismo para atualizar assim, seus discursos.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, de caráter exploratório e natureza
bibliográfica, pois trata-se de conceitos imensuráveis e intangíveis. A análise de conteúdo é uma
técnica de investigação realizada através de uma descrição objetiva, com o auxílio de categorias e
códigos, unidades de contexto e classificações, que consiste em categorizar e classificar elementos
que constituem o significado de uma mensagem ou discurso (BARDIN, 1977).
Na prática, a metodologia procura conhecer aquilo que está por trás do discurso, presente na
narrativa dos filmes escolhidos, onde os objetos de pesquisa são assistidos, descritos, analisados e
tratados. A finalidade da classificação dos elementos, é deduzir dados a respeito da situação
sociológica, histórica, cultural e técnicaem que, no caso, os filmes foram realizados e consumidos
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(BARDIN, 1977; SANTOS, 2012).
Os objetos estudados foram escolhidos por pertencerem a uma mesma narrativa sobre o
conto de A Bela Adormecida dos Irmãos Grimm (1812) e Perrault. O primeiro filme estudado foi
produzido pela Walt Disney, A Bela Adormecida, de 1959. O filme foi dirigido por Les Clark e Eric
Larson. Levando até dez anos para ser finalizado, este foi um dos primeiros filmes a usar todos os
recursos do formato widescreen e foi o primeiro longa-metragem animado a ser filmado em bitola
70mm. O filme foi indicado ao Oscar e Grammy por causa de sua trilha sonora. O segundo filme a
ser analisado é Malévola, considerado uma releitura do filme anterior. Lançado em 2014 nos
cinemas, foi produzido no estúdio Walt Disney Pictures, pelo diretor Robert Stromberg, produtor
Joe Roth e sua narrativa foi escrita por Linda Woolverton. Ao contrário do primeiro, não é
apresentado através de um livro. A história é narrada por uma voz feminina, representada por
Aurora, que conta ao espectador o conto sob o ponto de vista da antagonista Malévola.
5. A ANÁLISE DAS NARRATIVAS: A PERSONAGEM PRINCIPAL
Aurora é uma menina meiga, loira, de olhos claros, que possui duas personalidades muito
diferentes nos dois filmes. O primeiro, retrata uma garota que sonha poder um dia encontrar alguém
que a ame. No segundo, seu sonho é morar no Reino de Moor. Os valores e prioridades da menina
encontram-se completamente diferentes, quando comparados os dois filmes, o que nos mostra que
estas encontram-se em contextos sociais relativamente distintos, apesar dos filmes serem retratados
no mesmo contexto histórico. Suas características físicas, incluindo figurinos, mantêm-se
semelhantes, enquanto as características subjetivas das personagens sofrem alterações drásticas de
um filme para o outro. Estes elementos reforçam a teoria de Stuart Hall (2006), Jameson (2006) e
Sarlo (1997), quando os autores dizem que os produtos se moldam às características subjetivas do
Sujeito Pós-moderno, para que exista uma identificação, aceitação e consumo do produto.
Malévola é um ser perverso e maligno em A Bela Adormecida, enquanto que no filme que
leva seu nome (2014), é apresentada como um ser mais humanizado, que possui qualidades e
defeitos, assim como sentimentos bons e ruins. A vilã apresentada na primeira obra cinematográfica
enquadra-se como Sujeito Iluminista, descrito por Stuart Hall (2006), presente em um contexto
histórico-social onde havia ou o “bem” ou o “mal”. As fadas representam o “bem”, enquanto
Malévola, o “mal”. Porém, a personagem hoje é classificada como Sujeito Pós-moderno, devido ao
encontro destes dois elementos unidos, presentes na mesma personagem. Malévola não é mais
considerada bruxa. No filme de 2014, é também uma fada. Percebe-se que não há mais dualidade
onde o sujeito é um ou outro, mas sim os dois: o “bem” e o “mal”, dentro desta mesma Malévola.
Este elemento também é esclarecido nas características subjetivas das demais personagens, mas
principalmente pelo desfecho da obra, onde Aurora narra: “no fim, meu reino foi unificado não por
um herói ou um vilão, mas por alguém que era tão herói, quanto vilão. E seu nome era Malévola”.
A obra (2014), acompanhou esta mudança de Sujeito Iluminista para Pós-moderno, justamente
repensando a personalidade da personagem, a partir destas novas subjetividades, que permitem que
o “bem” e o “mal” estejam presentes em uma mesma pessoa, o que era visto como impossível, pelo
Sujeito Iluminista. Esta adaptação às subjetividades do Sujeito Pós-moderno, faz com que este se
identifique com a personagem e passe a consumir este produto cultural.
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FIGURA 01 – ESQUEMA SOBRE AS INTERSECÇÕES DOS OBJETOS CULTURAIS NA LÓGICA DO
CAPITALISMO TARDIO.
FONTE: DESENVOLVIDO PELA AUTORA

Pensando assim, a narrativa se diferencia para manter-se como produto mercadológico, onde
uma produção independente dessas subjetividades fracassaria. Neste caso, Walt Disney Pictures
como Indústria Cultural, obteve sucesso na busca do desenvolvimento de um produto que se
identifique com as subjetividades do espectador, adaptando-os à cultura conforme esta sofre
mudanças. Assim, é possível relacionar esse aspecto da narrativa com o que Jameson (2006)
anuncia como a lógica cultural na sociedade do espetáculo - ou o Capitalismo Tardio: a constante
mudança das imagens mercadológicas para que à estas, se atribua uma identificação com o
espectador/consumidor, fazendo dos produtos culturais simples simulacros a serem consumidos e
descartados. Nesse sentido, o “supermercado cultural” de Hall (2006), em que as subjetividades se
dão pelo consumo dessas imagens com as quais os consumidores se identificam, funciona tanto para
o Sujeito Pós-moderno, cujo anseio é a busca por novos produtos culturais que reforcem sua
possibilidade de se identificar como um sujeito, quanto para a Indústria Cultural que, sabendo dessa
lógica de consumo, não cessa de propor novas narrativas que possam ser consumidas por esses
sujeitos. As personagens de Malévola, portanto, parecem caminhar por esse limiar: ela leva tanto
elementos característicos da narrativa A Bela Adormecida (1959), como parece atualizar suas
personagens a gosto do espectador.

6. O FIGURINO E O SIMULACRO
Um dos elementos que parecem clarear a lógica do Capitalismo Tardio e como seus
produtos se atualizam gradualmente é a escolha do figurino das personagens de ambas as narrativas.
Enquanto o filme de 1959 possui um figurino que remete às vestimentas utilizadas no século XIV,
em Malévola os estilos são atualizados, mas ainda com certas semelhanças ao figurino de A Bela
Adormecida.
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FIGURA 02 – AS PERSONAGENS BELA ADORMECIDA (AURORA) NOS FILMES DE 1959 E 2014.
FONTE: IMAGENS DO GOOGLE, COLAGEM PRODUZIDA PELA AUTORA.

Nessa mesma lógica de pensamento é importante perceber que, para além da questão
tecnológica, pensa-se na relação do figurino com a lógica da Indústria Cultural. Como os dois
filmes são produzidos pela mesma máquina - a indústria cinematográfica-, podemos perceber que
eles se utilizam das mesmas lógicas estéticas propostas por Jameson (2006), exemplificadas na
crítica ao filme Body Heat:
[...] tudo no filme conspira para narrar sua contemporaneidade oficial e possibilitar ao
espectador uma recepção da narrativa como se ela fosse ambientada em uns anos 30
eternos, para além do tempo histórico real. Essa abordagem do presente através da
linguagem artística do simulacro, ou do pastiche do passado estereotípico, empresta à
realidade presente, e à abertura da história presente, o encanto e a distância de uma
miragem reluzente (JAMESON, 2006, p.48).

Se é possível pensar pela via de Jameson no que tange ao pastiche, ambos os filmes se
encontram no mesmo esvaziamento da história, tendo em mãos a ferramenta da linguagem artística
que, menos preocupada com qualquer proposta de “veracidade histórica” do que com a atenção do
espectador, se utiliza de simulacros que representam não um passado, ao qual não se tem acesso,
mas um simulacro de um passado eterno que nunca existiu.
Assim, de 1959 a 2014, essa lógica só parece se enaltecer e ganhar o aparato da tecnologia a
seu favor. A distância entre as datas de produção revelam uma evolução nas condições de produção
dos filmes no quesito tecnológico: por ser uma animação de 1959, percebe-se que não há muitos
detalhes na vestimenta da Bela Adormecida, o que poderia ser diferente nos dias de hoje. Já no
filme Malévola é apresentado como a tecnologia possibilitou o aparecimento de novos detalhes nas
vestimentas, a ponto de receber uma indicação ao Oscar por melhor figurino.
Nesse sentido, pensa-se como o apagamento de elementos que poderiam representar esse
passado inexistente vai desaparecendo a cada remake da narrativa. Toma-se aqui o figurino das
fadas como exemplo, trazendo na Figura 3 imagens dos dois filmes em que as fadas estariam
disfarçadas de camponesas.

FIGURA 03 – FADAS DOS FILMES DE 1959 E 2014, RESPECTIVAMENTE.
FONTE: IMAGENS DO GOOGLE, COLAGEM PRODUZIDA PELA AUTORA.
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Enquanto na primeira, percebe-se uma tentativa de simplificar suas roupas, dando a elas um
figurino que poderia remeter a uma imagem de um plebeu, no filme de 2014 essa preocupação se
distancia do figurino, dando espaço para a magia e adereços que “embelezariam” o cenário, levando
a mesma para o lado mais fantástico. Essa mudança parece estar de acordo com que Jameson
explica sobre a lógica do pastiche, “em que tentativas desesperadas de recuperar um passado
perdido, são agora refratadas pela lei inexorável da mudança da moda e da emergente ideologia das
gerações” (JAMESON, 2006, p.46). Em consequência disso, pensa-se na mudança de um filme para
o outro, onde o passado é usado como referência - referência essa que a um simulacro e não a um
passado real - “é gradualmente colocado entre parênteses e depois desaparece de vez, deixando
apenas textos em nossas mãos” (p.46), sendo nesse caso uma narrativa fantástica cada vez mais
desinteressada em apresentar qualquer tipo de referência histórica.
A modernização destes elementos percebidos no figurino da obra remetem a essa nova
subjetividade das personagens, assim como ao padrão de moda atual, sem que se percam suas
características. De acordo com Hannah Arendt (1997), existe uma sociedade que influencia estas
escolhas de produção, e inspira as características físicas presentes na personagem. Porém, além de
elementos de repetição, há elementos que trazem uma conotação inovadora, com o objetivo de atrair
a atenção do espectador, assim como concorda Sarlo (1997) em suas teorias.
7. O CENÁRIO E AS IMAGENS
Entre A Bela Adormecida e Malévola, o que há em comum nas duas produções quanto ao
cenário e aos efeitos cinematográficos é o investimento realizado nas produções. A Bela
Adormecida foi a segunda produção da Disney mais cara na época.
Porém, há uma distância evidente na construção do cenário no que tange à evolução
tecnológica. Logo na primeira cena de Malévola, o reino da protagonista é mostrado em detalhe:
possui criaturas fantásticas e efeitos cinematográficos muito bem realizados, graças à atualização
constante da tecnologia cinematográfica. É importante lembrar que, de acordo com a época, há
também uma super-produção no filme A Bela Adormecida, clara no momento em que o livro se
abre. É aparente a mudança na técnica artística, utilizada enquanto o livro está fechado,
diferenciando a realidade e a fantasia, dentro do livro, representada por animação. A técnica
cinematográfica utilizada para a produção de A Bela Adormecida fora uma das mais inovadoras e
caras, senão a mais, da época em que foi realizada. Porém, devido ao avanço da tecnologia, esta
técnica não surpreende mais o espectador nos dias de hoje. Malévola (2014) atrai o consumidor para
além da realidade em seu cenário.
É possível perceber nesse sentido, como a indústria cinematográfica caminha por onde Sarlo
(1997) nos avisa: a produção que tende sempre ao uso da ápice tecnológica é característica da
Indústria Cultural, que se baseia em imagens cada vez mais atraentes aos gostos do consumidor.
Nesse caso, as duas narrativas cinematográficas, que se utilizam dos padrões mais inovadores de
suas respectivas épocas, se adequam aos gostos desse consumidor, sempre em busca de inovação.
É possível observar no filme Malévola, que as cenas possuem um ritmo acelerado, repleto de
cortes variados, em que mal se consegue perceber os detalhes produzidos nas mesmas. Uma
possível relação que pode ser feita é justamente a lógica dos cortes e da velocidade das imagens que
Sarlo anuncia juntamente com o conceito de zapping. Após a invenção do controle remoto, o
desafio trazido à Indústria Cultural foca-se em prender a atenção do consumidor a dado canal. Isso
se torna cada vez mais difícil em função da grande competitividade existente entre as produções
culturais. Esse efeito da troca de canal e tantos novos cortes e recortes possíveis nas imagens

72

consumidas pelo espectador acaba gerando novas colagens, acostumando o consumidor à
velocidade das cenas.
Por exemplo, a cena em que Malévola derruba uma parede em cima dos tronos do rei e da
rainha ou na primeira batalha, onde aparece uma criatura rugindo em direção ao espectador, entre
muitas outras cenas, que ocorrem em um tempo médio de 4 segundos. Uma maior velocidade passa
a ser uma característica subjetiva do espectador nessa fase do Capitalismo Tardio, pois essa é a sua
condição de consumir produtos cinematográficos.
8. A TRILHA SONORA
A música tema do filme A Bela Adormecida, adaptada do Ballet de Tchaikovsky, pode ser
encontrada em Malévola como releitura. É reproduzida em compassos diferenciados, mais lentos e
cantada por uma voz marcante, de Lana Del Rey. Once Upon a Dream pode ser ouvida no primeiro
filme, na cena em que Aurora colhe flores4 no bosque e também é apresentada como valsa durante o
terceiro ato, representando o final feliz. Porém em Malévola, a canção possui característica de
contemplação e aparece apenas nos créditos do filme. A música foi muito mais utilizada para a
divulgação da estréia do que na obra em si. A voz marcante da cantora no trailer representa
Malévola, enquanto em A Bela Adormecida a letra é cantada por um coral formado pelos
convidados da festa que são ouvidos, porém, não representados visualmente no momento que a
princesa e o príncipe dançam a valsa.
Este é mais um elemento de repetição, com caráter inovador e objetivo de produção
completamente mercadológico. Ao ouvir a versão de Lana Del Rey pode-se perceber que seu
gênero musical é pop com um toque indie, e ao fundo há violinos que remetem às características de
valsa. Os instrumentos entram em torno de 1m30s na música, representando claramente o pastiche e
sua colagem de referências estéticas provida de diversas origens, referente ao termo utilizado por
Jameson (2006). Este conjunto de gêneros musicais encontrados em uma mesma canção é
característico da subjetividade do sujeito pós-moderno e suas identidades fragmentadas (HALL,
2006). Pode-se perceber também, que coube à Indústria Cultural identificar esta subjetividade do
consumidor, as características e tipo de produto que cabem a estas (DEBORD, 2013).
9. O BEIJO DE SEU VERDADEIRO AMOR
No filme Malévola, o cenário prende a atenção do espectador já no primeiro momento.
Porém, no decorrer da história (2014), há uma cena de caráter subjetivo que possui um elemento
muito inusitado: quando Aurora encontra-se desacordada, o príncipe a beija e a princesa não acorda.
Malévola, que outrora havia sido traída pelo pai da menina, diz que o beijo não a acordou, pois
acredita que o amor verdadeiro não existe. Ela se emociona, pois cria laços com Aurora no decorrer
do filme e gostaria de poder reverter a maldição. A fada em lágrimas lhe dá um beijo de despedida
na testa e quando se vira para sair do aposento, a menina desperta. Há uma conotação materna de
Malévola para com a menina. O amor fraterno entre mãe e filha, mesmo que esta não seja sua mãe
biológica, encontra-se como amor verdadeiro no discurso do filme. Aceita-se outro amor redentor
que não o de um homem por uma mulher nos dias de hoje. Também há modelos familiares que
divergem do padrão encontrado no século passado. Este caráter incrivelmente inovador dentre os
contos de fada, leva à conclusão de que há uma relação bilateral entre a Indústria Cultural e seu
consumidor, pois esta deve moldar-se ao gosto do mesmo para manter-se como produto cultural,
4

Ou Berries, na versão em inglês.
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assim como despertar interesse no espectador para que haja continuidade de sua produção e
consumo (HALL, 2006; SARLO, 1997).
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo teve como objetivo perceber diferenças entre as narrativas A Bela Adormecida e
Malévola, identificando suas relações com possíveis novas representações de um sujeito pósmoderno, além de localizar os objetos culturais Malévola e A Bela Adormecida como produtos da
Indústria Cultural, comparar as diferenças entre essas duas narrativas e, por fim, perceber como
essas mudanças podem indicar diferentes noções de identidades a partir da lógica do Capitalismo
Tardio.
No que tange à localização dos objetos estudados como produtos da Indústria Cultural,
percebe-se que estes se encontram como produtos culturais a partir do momento em que são
consumidos por um espectador. Não há objeto cultural que não esteja dentro de uma lógica
mercadológica e, para que estes se encontrem presentes no mercado, devem despertar o interesse do
consumidor.
Ao comparar as diferenças entre as narrativas, é possível observar que há elementos tanto de
repetição quanto de inovação. Hall (2006) e Felinto (2007) nos mostram que a identificação com
elementos já presentes na memória do espectador, assim como características inovadoras, são
essenciais para que o consumidor se interesse pelo produto cultural.
Em relação a como as mudanças entre as narrativas podem indicar diferentes noções de
identidades a partir da lógica do Capitalismo Tardio, a transformação na identidade das personagens
Malévola e Aurora, nas narrativas de 1959 e 2014, é perceptível, assim como a identidade do
espectador nos contextos em que os filmes foram lançados.
Em Malévola, é possível encontrar identidades fragmentadas nas personagens, típico de um
Sujeito Pós-moderno de Hall (2006). Esta mudança no sujeito desafia a Indústria Cultural na
atualização de seus produtos e discursos. Chega-se à ideia de que, ao mesmo tempo que a Indústria
Cultural se molda ao gosto do consumidor para se manter como produto cultural, o espectador
responde com seu interesse, identificação e consumo do objeto, pois para que estes produtos se
mantenham na indústria, estes devem atualizar-se conforme a sociedade e sua devida cultura se
transforma. Porém, a mesma via é justificada pelo bom entendimento que a própria indústria tem de
seu consumidor: para que o mesmo se identifique com elementos que ele já conhece, a Indústria
Cultural sabe bem de seus aparatos para tornar o objeto cultural atraente a ponto de ser consumido.
Assim, esse consumidor de imagens, o sujeito pós-moderno, pode ser pensado a partir das
próprias mudanças na narrativa. Quando Malévola deixa de ser simplesmente uma vilã para virar
uma personagem complexa e com sentimentos contraditórios, ela está se identificando com essas
novas narrativas do próprio sujeito, que se percebe sempre na contradição de suas identidades, que
não conseguem mais se fixar no “bem” ou no “mal”, mas sim no “bem” e no “mal”. O que A Bela
Adormecida de 1959 propõe, não chega a essa lógica contraditória: mesmo sendo um produto
cultural e, portanto, entendedor das regras do mercado, sua narrativa é mais pautada numa possível
essência heróica ou vilã do sujeito. Mas isso acontece justamente porque essa narrativa, para a
época, se faz vendável. Em Malévola (2014), quando o consumo já é a própria produtora de
subjetividades, o mercado passa a não só permitir, como querer essas contradições na mesma
personagem, justamente como o pastiche propõe, para que o consumo seja multifacetado, sem a
necessidade de dicotomias.
Acredita-se que a maior limitação existente durante a escrita deste relatório foi entrelaçar as
ideias dos autores uns com os outros. Porém, a fundamentação teórica pode auxiliar em futuras
pesquisas, principalmente na análise de outros filmes como, por exemplo, A Bela e A Fera, que
74

segue a mesma lógica de Malévola. Destaca-se a possibilidade de abranger esta pesquisa na questão
do feminismo, dada a possibilidade de estudar noções de empoderamento da mulher nas versões
modernas dos clássicos cinematográficos.
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PRÁTICAS DE METALINGUAGEM NA NARRATIVA DA FICÇÃO SERIADA
TELEVISIVA JANE, THE VIRGIN1
Jéssica Pinheiro2
Rafael Jose Bona3
RESUMO
A ficção seriada audiovisual, produzida nos Estados Unidos, Jane, the virgin, está em exibição
desde 2014. Sua narrativa, com diferentes estruturas polissêmicas, torna o uso da metalinguagem
uma constante. É dentro deste contexto, portanto, que o presente trabalho tem por objetivo analisar
as práticas de metalinguagem presentes no seriado Jane, the virgin. A pesquisa direcionada às
práticas audiovisuais de metalinguagem possibilita a oportunidade de compreender como ocorre
esse processo que assume essa linguagem dentro da já existente narrativa. A metodologia constituise de abordagem qualitativa, do tipo descritiva, com técnica de análise de conteúdo. A partir de um
universo de vinte e dois episódios, que pertencem a primeira temporada da série (2014-2015) foram
selecionados três deles nos quais analisou-se, por meio de três dimensões de metalinguagem: a
linguagem da telenovela, a figura do narrador e a utilização da rede social digital Twitter. Os
resultados alcançados demonstram que a narrativa do seriado possibilita um jogo de textos
metalinguísticos ao tecer uma espécie de narrativa peculiar que mistura a linguagem da telenovela
latina com as dos seriados estadunidenses.
Palavras-chave: Consumo; Metalinguagem; Narrativa; Ficção seriada.
1. INTRODUÇÃO
Com a crescente produção de seriados televisivos, os espectadores passam a exigir uma
inovação diante do gênero que já lida com a repetição. Eco (1989) observa que a mensagem
transmitida pelas produções seriadas traz uma provocação que exige um esforço e opinião crítica
por parte de quem a recebe. O autor propõe duas características que tornam a mensagem, uma obra
“esteticamente bem organizada”: a dialética entre ordem e novidade, no sentido de esquematismo e
inovação; e a dialética que deve ser preenchida pelo destinatário. De forma com que não só deve
captar os conteúdos da mensagem, mas também deve captar o modo pelo qual a mensagem
transmite aqueles conteúdos.
Nesse processo de captação dos conteúdos e modos de transmissão da mensagem, diante
de um catálogo amplamente diversificado de séries, uma forma de inovação é a utilização de
abordagens de repetição que assumem uma citação irônica. No caso do presente estudo, a narrativa
faz o uso da metalinguagem frequentemente e, mais do que isso, assume a linguagem em forma de
comédia cotidiana, o que aproxima ainda mais o público com o seriado ao criar uma identificação
ainda maior entre o ficcional e real.
Jane, the virgin é uma ficção seriada audiovisual estadunidense, criada em 2014 (e em
exibição desde então), por Jennie Snyder Urman por meio de uma adaptação da telenovela
venezuelana Juana, la virgen, criada por Perla Farías em 2002. Produzida pela Poppy Productions
1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do 10oENPECOM.
Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Universidade Regional de Blumenau (FURB). Email: jessicapinheiro010@yahoo.com.br
3
Professor orientador. Doutor em Comunicação e Linguagens (UTP). Docente da Universidade Regional de Blumenau
(FURB) e da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: bona.professor@gmail.com
2

76

em parceria com a CBS e a CW.
Portanto, estudar as práticas de metalinguagem presentes em produtos de mídia como a
ficção seriada Jane, the virgin possibilita a oportunidade de compreender como ocorre esse
processo que assume essa linguagem dentro da já existente narrativa polissêmica. Além de
possibilitar a representação que os próprios personagens fazem de si mesmos, e de sua cultura,
dentro da ficção e de que forma isso reflete no imaginário coletivo.
É dentro deste contexto, portanto, que o presente trabalho tem por objetivo analisar as
práticas de metalinguagem presentes no seriado Jane, the virgin. O artigo apresenta resultados
parciais de um estudo apoiado por edital interno de bolsas de pesquisa, da Universidade Regional de
Blumenau, Governo do Estado de Santa Catarina (Edital PROPEX n. 15/2017 – PIPe/Artigo 170 –
2018), grupo de pesquisa Comunicação Midiática (FURB/CNPq).
O trabalho está dividido nas seguintes seções: a presente Introdução; Metalinguagem;
Procedimentos metodológicos; A ficção seriada Jane, the virgin; Análise e discussão; e
Considerações finais.
2. METALINGUAGEM
Diante da atual massificação da televisão por assinatura e serviços de streaming, o
espectador é exposto a uma variada grade de programação de ficção seriada. Conforme Almeida
(2015, p. 42) as séries televisivas podem ser consideradas “como um produto de grande impacto
social, uma vez que tem persistido às várias mudanças na mídia televisiva”. Elas atingem um
grande número de pessoas seja por meio de canais abertos ou fechados. O mercado atual tem
produzido um número grande desses produtos de mídia (ALMEIDA, 2015).
As produções televisivas seriadas podem ser caracterizadas como uma “tipologia da
repetição” por conter uma estrutura que se repete e prolonga suas histórias além do necessário.
Existem diferentes gêneros aplicados ao conceito de repetitividade e serialidade: retomada,
decalque, série e saga. Todos apresentam elementos repetidos já conhecidos pelo público, e que
mesmo assim são consumidos. Nesse sentido, é possível criar uma relação interativa entre o
programa e o espectador com base no diálogo entre a narrativa e o leitor (ECO, 1989).
A narrativa pós-moderna utilizada no campo da comunicação faz o uso do método da
citação irônica. Elemento que, muitas vezes, já é identificado pelos espectadores que esperam por
essas citações durante programa e que se apropriam das mesmas em seu cotidiano. Reação que pode
ser considerada como um medidor de aceitação de audiência, além da aproximação do público com
a narrativa; e permite que o espectador preveja, de certa forma, as atitudes no desenrolar da
narrativa de determinado personagem em algumas situações. Ao se deparar com a repetição, se
proporciona uma sensação de prazer (ECO, 1989).
Referido em diversos estudos, o conceito de representação não possui apenas uma
definição clara e fechada. Hall (2016, p. 108) afirma que representação se trata “do processo pelo
qual membros de uma cultura usa a linguagem (amplamente definida como qualquer sistema que
emprega signos, qualquer sistema significante) para produzir sentido”. De modo com que ao partir
do pressuposto que o sentido depende da prática de interpretação, ele será sustentado por nós
quando utilizarmos os signos. Ou seja, a sociedade é responsável por fazer as coisas terem sentido,
ao atribuir significados a elas. Uma vez que nada no mundo possui um sentido fixo, final ou
verdadeiro e que o campo da representação não é estático.
A linguagem possui suas vantagens e pode auxiliar na discussão e compartilhamento dos
nossos pensamentos sobre o mundo. Esses pensamentos não precisam permanecer silenciosos ou
exclusivos de cada indivíduo e que a linguagem nos permite “falar” por meio de signos. Portanto, é
possível compartilhar esses pensamentos em sociedade de diversas formas, uma vez que o sentido é
produzido dentro da linguagem. Sendo dois sistemas de representação: o primeiro com a formação
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do conceito dentro de nossa mente se temos um conceito, temos um sentido e segundo com a
linguagem responsável por organizar os signos em diversas relações dos nossos “mapas
conceituais” resultantes de convenções sociais (HALL, 2016).
Um dos aspectos da dimensão metalinguística da linguagem está nas representações que a
sociedade possui sobre a língua e os processos comunicativos. Entre as funções da linguagem
levantadas por Jakobson (1973), a metalinguística, foi definida como a linguagem que fala da
linguagem, discurso que focaliza o código lexical do idioma. Coupland e Jaworski (2004) afirmam
que a metalinguagem proporciona as formas de expressão e comunicação de uma linguagem. O que
permite uma influência social e ideológica nas ações, preferências e prioridades dos indivíduos.
Nesse sentido, quando se refere a metalinguagem, é necessário ter em mente o contexto
sociocultural de forma ampla.
Sendo a metalinguagem um cenário de signos que se referem a outros signos, é possível
identificá-la em três universos comuns à televisão definidos por Jost (2010) como: o real documentação de eventos; a ficção – ao derrubar a quarta parede; e o lúdico – que separa o universo
televisivo do real e dos jogos.
Brait (1985) argumenta sobre questões voltadas para o público que busca reflexões acerca
das especificidades da narrativa. De modo a analisar, produzir e transformar os textos de ficção,
Brait aborda o pensamento aristotélico, no qual a preocupação não ocorre só com aquilo que é
“imitado” ou “refletido”, mas também com a própria maneira de ser e com os meios utilizados para
a elaboração da obra. Sendo assim dois aspectos cruciais: a personagem como reflexo da pessoa; a
personagem como construção, cuja existência obedece às leis particulares que regem o texto. Além
da abordagem da perspectiva dos formalistas com a concepção de que personagem se desprende das
muletas de suas relações com o ser humano. Isso permite ser encarado como um ser de linguagem,
ganhando uma fisionomia própria, mas ao mesmo tempo cria a aproximação entre o que é real e o
que é ficção.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho constitui-se com a utilização da abordagem de pesquisa qualitativa, do
tipo descritiva, com técnica de análise de conteúdo. A partir de um universo de vinte e dois
episódios, que pertencem a primeira temporada da série (2014-2015) foram selecionados três deles
nos quais foram analisados, por meio de três dimensões de metalinguagem: a telenovela, a figura do
narrador e a utilização da rede social digital Twitter.
Os critérios de seleção dessas três dimensões se deram da seguinte forma: a telenovela, por
sua constante (auto)referência ao contexto dos personagens de telenovelas; o narrador, por localizar
o espectador no contexto dos episódios; e o Twitter, utilizado dentro do contexto da narrativa, que
faz a história ter mais interação com os fãs.
A partir da observação dos 22 episódios da primeira temporada, com uma média de 40
minutos cada um, foram selecionadas três cenas que mais utilizam as práticas de metalinguagem.
Os três episódios selecionados foram: Capítulo 9 (Ep. 9/Temp. 1), Capítulo 10 (Ep.10/Temp.1), e
Capítulo 16 (Ep. 16/Temp.1).
O uso da abordagem qualitativa se dá por sua capacidade de descrever, compreender e
classificar os diversos processos que possibilitam o entendimento do problema em questão. Minayo
(2007) descreve a pesquisa qualitativa como aquela que trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes; e que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos a serem estudados. Para tanto, é necessário um
levantamento de dados e o porque desses dados com a pesquisa descritiva. Para Gil (2002), a
pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de uma população, fenômeno
ou de estabelecimento de relações entre as variáveis; o que permite reunir e analisar diversas
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informações referentes ao assunto pesquisado.
A análise de conteúdo, segundo Bardin (2010), representa um conjunto de técnicas de
análise das comunicações. Seu objetivo é obter, por procedimentos sistemáticos e descrição do
conteúdo das mensagens; de modo com que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção e recepção das mensagens em questão. Minayo (2007) afirma que esses
indicadores proporcionam a relação entre as estruturas semânticas (significantes) e as estruturas
sociológicas (significados) dos enunciados. Além de articular a superfície dos enunciados dos textos
com os fatores que determinam suas características: variáveis psicossociais, contexto cultural e
processos de produção de mensagem.
As pesquisas analíticas envolvem o estudo e avaliação aprofundada de informações
disponíveis na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno. Para a observação foi feita uma
adaptação da análise fílmica para a linguagem da televisão com base na corrente de Penafria (2009).
Os procedimentos de dimensões analíticos serão divididos em: metalinguagem, representação e
personagem. Na metalinguagem será observada as práticas da ficção como um todo (Jane, the
virgin), bem como a ficção que o personagem utiliza em determinada cena em que ocorre a prática
da metalinguagem.
4. A FICÇÃO SERIADA JANE, THE VIRGIN
Estrelada por Gina Rodrigues (Jane Villanueva), a série possui como elenco regular os
atores: Andrea Navedo (Xiomara Villanuevo), Ivonne Coll (Alba Villanuevo), Jaime Camil
(Rogerio De La Vega), Brett Dier (Michael Cordero Jr.), Justin Baldoni (Rafael Solano), Yara
Martinez (Dra. Luiza Alver) e Yael Grobglas (Petra Solano).
Jane Gloriana Villanueva é uma jovem adulta e filha de Xiomara Villanueva, que
engravidou aos 16 anos, e neta de Alba Villanueva, uma imigrante ilegal vinda da Venezuela para
os Estados Unidos. Jane foi criada pela mãe e a avó, que a fez prometer que não repetiria os erros da
mãe e se casaria virgem. Jane, com 22 anos, e ainda virgem, é inseminada artificialmente por
acidente, o que a torna uma grávida virgem. A jovem trabalha como recepcionista em um hotel e
faz faculdade de Letras. Seu maior sonho é ser uma grande escritora.
A série conta com tramas que proporcionam diversas abordagens sobre temas como a
imigração, representação da cultura latina, maternidade, paternidade e a temática LGBT. Além de
muito drama com Rogerio De La Vega, personagem que trabalha como ator garanhão e seguro de
uma telenovela mexicana, mas que na vida real é um homem inseguro e sem o amor da mulher que
almeja.
A narrativa, com as diferentes estruturas polissêmicas dentro da história de Jane The
Virgin, torna o uso da metalinguagem uma constante. Desde cenas em que há a criação de uma Jane
imaginária, uma personificação de seus conflitos internos ao escrever seu livro e imaginar como sua
orientadora gostaria que fosse; inclusão de trechos de filmes e inserções de romances que a
personagem lê; o narrador que recapitula, volta em determinadas cenas e usa hashtags para localizar
o espectador além dos próprios personagens que usam o Twitter frequentemente; e principalmente a
cultura do formato telenovela, em que o próprio Rogerio De La Vega comenta para os produtores
da telenovela, da qual é protagonista, que seria inapropriado substituir diálogos por letras ao afirmar
em espanhol “ninguém quer ler enquanto assiste TV”, que necessitou uma legenda em inglês para
que o público compreendesse.
Jane, the virgin transgride em um mundo no qual a mensagem e meio se confundem e faz
com que todos sejam autores. Além de abordar diversas narrativas e fazer o uso constante da língua
espanhola. E utiliza a poética das telenovelas ao contar a história de uma virgem grávida – mas não
santa. O que torna o uso da metalinguagem ainda mais presente no seriado.
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO
No mundo de Jane, the virgin, a telenovela é uma constante. Jane, desde pequena, assiste
com a mãe e a avó. Encantadas, buscam realizar suas fantasias e sonhos por meio da ficção e todas
as referências de romantismo que essas mulheres possuem, são oriundas das representações nas
telenovelas. Isso reforça ainda mais quando Jane descobre que seu pai é o protagonista e ator
famoso da atual telenovela. Segundo Sadek (2008), as telenovelas têm a capacidade de fazer com
que milhares de pessoas, de diferentes classes sociais, possam assistir a mesma história
simultaneamente. O autor ainda complementa que: “as telenovelas têm cativado diferentes tipos de
espectadores e fidelizado enormes contingentes populacionais. A serialização das histórias gera o
hábito diário de seguir tramas e personagens (id., p. 11). As histórias das telenovelas, geralmente,
são envolvidas por uma cadeia de eventos que são ligados e articulados entre si, e uma das bases
mais marcantes é a sua estrutura focada no melodrama (SADEK, 2008).
Durante o decorrer da ficção seriada Jane, the virgin, percebe-se que outros personagens
passam a consumir o produto telenovela, até mesmo os personagens considerados vilões, param
suas atividades para assistir ao programa. O contexto vem ao encontro de Eco (1984) quando
argumenta que a televisão, com seu objetivo de entreter os espectadores, possui um discurso com a
intenção de expor seus produtos televisivos e a de fazer um diálogo com ela mesma, de maneira
bastante intensa, no sentido de mostrar a sua importância em toda a programação.
O maior prêmio de telenovela é o Paloma, que acontece no hotel que Jane trabalha durante
o nono episódio da série. Seu pai, Rogelio, concorre na categoria melhor ator. A cena inicia com a
apresentadora do 14º Prêmio Anual Paloma dando boas vindas, de forma como se fosse parte da
série. Porém há um movimento de câmera típico dos programas de televisão. Aos poucos o
movimento de câmera se abre e é possível ver uma televisão na qual os funcionários do hotel estão
parados assistindo ao evento que ocorre no próprio hotel. Aos poucos o movimento se fecha e volta
para a apresentadora que entrevista o pai de Jane e o seu rival. Eles trocam pequenos insultos de
forma passiva-agressiva durante a entrevista, de um modo bem melodramático assim como nas suas
telenovelas.

FIGURA 1: STILL-FRAME DO SERIADO JANE, THE VIRGIN
FONTE: RECORTE DOS AUTORES

A figura do narrador está presente em todos os episódios da série. Responsável por
recapitular os acontecimentos anteriores, o narrador também cobra certas atitudes dos personagens.
Em muitos episódios, os personagens são irônicos ou tentam esconder o que sentem, sendo o
narrador o responsável por localizar o espectador com o uso da fala ou legendas extras.
No décimo episódio, Jane está chateada por ter discutido com uma colega de trabalho e
entra no elevador. Quando as portas começam a fechar, seu ex-noivo, Michael, entra também. Os
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dois estão sozinhos e Jane o questiona se ele está seguindo-a. Michael diz que suspeita de Rafael,
atual namorado de Jane, e diz que se preocupa com a segurança da moça. Irritada, ela pede que ele
pare com isso. É nesse momento que o elevador para bruscamente e os dois se encostam na parede.
Jane pergunta o que está acontecendo e o narrador fala “isso, minha cara, é o velho truque de
novela conhecido como 'presos no elevador', em que dois personagens ficam... presos no elevador”.
Ela fica ainda mais irritada e sugere que foi Michael fez isso. Surpreso com a acusação, ele tenta
explicar que não foi ele. Jane não acredita que isso aconteceu. Nesse momento as luzes se apagam e
o narrador completa “acontecendo no escuro ainda”. A cena é cortada e continua depois com Jane
desabafando com Michael sobre seus problemas. Ele abraça a moça e o atual namorado de Jane
aparece na porta do elevador que voltou a funcionar. A cena possui um pouco mais de um minuto.
A fala dos personagens é realizada de forma espontânea como se nada tivesse ocorrido. Isso
corrobora o exposto por Almeida (2015, p. 44) ao dizer que “as falas dos personagens parecem uma
ação espontânea, mesmo quando o espectador sabe que saem de roteiros construídos por
profissionais especializados”. Em suma, todas as falas são para representar a realidade e colaboram
na criação de uma ilusão dela, “mesmo quando se alerta para o fato de se tratar de ficção e não
corresponderem a personagens reais” (id., p. 44).

FIGURA 2: STILL-FRAME DO SERIADO JANE, THE VIRGIN
FONTE: RECORTE DOS AUTORES

O uso do Twitter ocorre com mais frequência nas cenas do Rogelio, que além de Pai da
Jane, é ator de uma telenovela dentro da série. No Twitter, Rogelio fala da sua vida e também pede
ajuda e conselhos para seus fãs, sempre com uso de imagens e muitas #hashtags. Segundo Recuero
e Zago (2009), o Twitter é uma rede social digital que foi lançada no ano de 2006. Teve um
crescimento rápido entre os usuários em todo o mundo e também no Brasil. As autoras ainda
complementam que:
Nela, originalmente, os usuários são convidados a responder à pergunta “o que
você está fazendo?” em até 140 caracteres. Ali, é possível construir uma página,
escolher quais atores “seguir” e ser “seguido” por outros. Essas conexões são
expressas por meio de links nas páginas dos usuários. Cada ator tem suas
mensagens publicadas (também chamadas “tweets”) para os seguidores, que
acompanham em uma janela própria (RECUERO; ZAGO, 2009, p. 82).

A hashtag, por sua vez, é “uma etiqueta de ‘contexto’ no Twitter, que aponta de forma
específica um termo que não apenas constrói contexto, mas igualmente permite que o tweet seja
buscado e recuperado também pela etiqueta. Em geral, é representada pelo sinal ‘#’” (RECUERO,
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2014, p. 61).
Em uma cena do seriado Jane, the virgin, no décimo sexto episódio, em menos de um
minuto e ambientada na cozinha da família Villanueva, Rogelio conversa com Xiomara sobre a casa
que vão comprar até que o celular dele faz um barulho. Ela pergunta o que houve e ele explica que é
um alerta do Twitter. Diante do drama, Xiomara pergunta se é um alerta tipo o de um sequestro e
ele diz “Pior! É um alerta do Twitter. Estou perdendo seguidores” e explica que isso aconteceu por
seus fãs não acharem convincente a atuação dele como detetive planetário na telenovela. Nesse
momento, Rogelio viu que postaram um GIF dele segurando a arma incorretamente. O GIF aparece
na tela de modo com o que quem esteja assistindo a série, consiga ver em tela cheia o GIF com os
dizeres: armado e sem noção. Jane entra nesse momento fazendo careta e falando que viu isso, de
forma negativa. Rogelio fica ainda mais irritado com a situação e Xiomara pergunta o que ele vai
fazer. O ator diz que vai partir para ofensiva “vou postar fotos com meus amigos famosos. Preciso
mudar a narrativa”, e sai da sala.

FIGURA 3: STILL-FRAME DO SERIADO JANE, THE VIRGIN
FONTE: RECORTE DOS AUTORES

Para melhor visualização de algumas das práticas de metalinguagem presentes no seriado
analisado, segue um quadro resumo com os principais tópicos observados:
Elemento de
metalinguagem
Telenovela

Resumo

- prêmio anual de telenovelas, o Paloma;
- apresentadora entrevista o pai de Jane e o seu rival (ambos atores de telenovelas);
- entrevista conduzida em tom melodramático por parte dos entrevistados.
Narrador
- localiza o espectador com falas e legendas;
- ironiza sobre o velho contexto do “presos no elevador”;
- interage com os personagens.
Twitter
- menção do Twitter e dos seguidores;
- o espectador pode ver os tweets na tela.
QUADRO 1: RESUMO DAS ANÁLISES
FONTE: DADOS DA PESQUISA.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo analisar práticas de metalinguagem presentes no
seriado Jane, the virgin. A partir de uma análise de três episódios da primeira temporada (2014-
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2015), nos quais foram analisadas três dimensões metalinguísticas como a linguagem da telenovela,
a figura do narrador e a utilização da rede social digital Twitter, os resultados alcançados
demonstram que a narrativa do seriado possibilita um jogo de textos metalinguísticos ao tecer uma
espécie de narrativa peculiar que mistura a linguagem da telenovela latina nos moldes dos seriados
estadunidenses.
O estudo da metalinguagem em ficções seriadas televisivas possibilita o contato com
narrativas polissêmicas e despertam o interesse para o consumo de outras narrativas. Em relação a
limitação da pesquisa, destaca-se a dificuldade em interpretar o uso de algumas práticas de
metalinguagem pois estas, por vezes, poderiam estar atreladas a um determinado contexto particular
do território no qual o seriado foi produzido, nos Estados Unidos.
Como sugestão para novos trabalhos propõe-se a realização de estudos sobre a
metalinguagem na publicidade televisiva ou nas telenovelas brasileiras, pois tem se percebido, nos
últimos anos, que esta tem se tornando constante na mídia audiovisual.
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O USO DE PRODUCT PLACEMENT NA NARRATIVA SERIADA: as marcas
presentes em House of cards1
Camila Homem Colares2
Larissa Schlögl3
RESUMO
Os espectadores do formato audiovisual são ávidos por conteúdos, mas consomem diante da sua
disponibilidade de tempo e interesse. No cenário que contempla o uso de serviços de streaming para
assistir filmes e séries, é cada vez mais comum vermos o uso da técnica product placement com o
intuito de atingi-los. Tal ferramenta consiste na inserção de produtos e marcas dentro da narrativa
audiovisual, com o desígnio de ser menos invasiva do que a publicidade convencional. O foco desta
pesquisa é analisar o uso da inserção de product placement na série House of cards (2013 –
atualmente), produzida pela Netflix. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para
contemplar os conceitos de product placement e narrativa audiovisual, como também o uso de
análise da narrativa seriada a partir dos atos apresentados por Field (2001) e Comparato (2000).
Diante do estudo, notamos que as inserções das marcas ocorrem em cenas importantes para o
desenvolvimento da trama da série, ao enaltecer mais as empresas anunciantes.
Palavras-chave:Product Placement; Publicidade; Narrativa seriada; House of cards.

1. INTRODUÇÃO
É cada vez mais frequente o uso de serviços de streaming por espectadores ávidos por
conteúdos audiovisuais, sejam filmes, séries, programas episódicos de entretenimento e assim por
diante. São plataformas que possibilitam ao usuário escolher o que assistir e, ainda, com a
flexibilidade de horário, sem precisar seguir grades fechadas de programações televisivas
padronizadas.
Dados da revista Exame (2017) apontam que no primeiro trimestre de 2017, um dos serviços
de streaming mais famosos, a Netflix, registrou um lucro de US$178,2 milhões e contava com um
total de 98,75 milhões de assinantes. Isso indica que a empresa conquista progressivamente novos
espectadores, que buscam formas mais assertivas de consumo.
Por ser um serviço pago, a Netflix não apresenta comerciais publicitários convencionais em
sua plataforma, no entanto, notamos inserções de marcas dentro da narrativa seriada produzida pela
empresa, ao destacarmos o uso de product placement.
O product placement é uma técnica conhecida por divulgar produtos e marcas durante a
programação, seja em televisão, filmes, séries, reality shows, novelas, livros, músicas, teatro ou
videogames (DELARISSA, 2013) e, no caso dessa pesquisa, plataforma de streaming.
Rusell e Belch (2005) afirmam que o product placement é um otimizador da imagem das
marcas, ao desfocar as linhas entre a publicidade e o entretenimento e, por isso, pode ser
caracterizado como uma estratégia híbrida de comunicação.
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do 10oENPECOM.
2 Graduanda do curso de Publicidade e Propaganda da FURB (Universidade Regional de Blumenau), e-mail para
contato: camilahcolares@gmail.com.
3Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho. Docente do curso de Publicidade e
Propaganda da FURB (Universidade Regional de Blumenau), e-mail para contato: larissa.schlogl@gmail.com.
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No Brasil, o product placement tem muitas vezes seu nome confundido, no qual é trocado o
termo correto por merchandising, uma ferramenta que consiste em outro tipo de exibição de marcas
e produtos. Segundo Blessa (2005), o merchandising consiste em destacar e exibir os produtos nos
pontos de venda, ou seja, nas lojas, lugares físicos. O equívoco ocorreu quando as redes de televisão
entenderam que as novelas, filmes, séries e afins eram seu ponto de venda e passaram a chamar a
técnica de merchandising. Embora tenham muitas vezes a sua nomenclatura atribuída de modo
errôneo, a técnica se mostra uma opção eficiente e cada vez mais frequente.
Nunes e Garcez (2012) conceituam que, assim como a publicidade tradicional, o product
placement tem a capacidade de associar um produto ou marca a um estilo de vida, mas de forma
mais eficaz e sutil, no qual esse tipo de ação é repetidamente utilizada por grandes empresas.
A partir desse cenário, propomos analisar as inserções de product placement em uma série
produzida pela Netflix: House of cards, uma série americana que teve sua primeira temporada
lançada em 2013 na plataforma de streaming em questão. A sua primeira temporada, com uma
duração de treze episódios foi criada por Beau Willimon e teve como um dos seus produtores David
Fincher, além de contar com um grande elenco formado por atores como Kevin Spacey, Robin
Wright e Michael Kelly.
O motivo da escolha ocorreu devido a sua notoriedade, por ser um dos grandes nomes entre
as produções atuais de streaming, ao apresentar uma popularidade evidente. Para tanto, observamos
de que forma as marcas são inseridas dentro de dois episódios da primeira temporada de House of
cards, ao pontuarmos quais são as marcas e onde elas se inserem na narrativa seriada.
Com o objetivo estabelecido, realizamos uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e
bibliográfico alinhada com a técnica de análise audiovisual.
Como base para a análise foram escolhidos o primeiro e segundo episódio da primeira
temporada da série, intitulados Capítulo 1 e Capítulo 2, respectivamente. Nesses episódios temos a
apresentação do personagem e da sua história, bem como de todo o cenário que ele se encontra
envolvido e a trama que conduzirá a série. O principal motivo de escolha desses episódios foi,
especialmente, o forte uso da técnica de product placement durante todo o seu desenvolvimento.
Em seguida, a análise estrutural da narrativa servirá para pontuar a inserção dos product
placement em House of cards, no qual apresentamos o lugar da trama em que a mesma se encontra
e qual a relação com o personagem quando é exibida. Segundo Flick (2009, p. 224) “a televisão e os
filmes têm uma influência cada vez maior na vida cotidiana e, portanto, a pesquisa qualitativa
utiliza-os para ser capaz de dar conta da construção social da realidade”.
2. A PUBLICIDADE E O PRODUCT PLACEMENT
Na busca pela conquista do consumidor, a publicidade sempre atuou de forma a se inserir no
cotidiano, ao encontrar uma forma de estar presente na sua vida e ser lembrada. Usualmente, a
publicidade atua de forma invasiva, o que a tornou malvista por muitos. No entanto, os anúncios
eram aceitos como uma troca pelo entretenimento, na televisão ou no rádio. Mas, isso mudou
drasticamente quando o espectador passou a ganhar cada vez mais instrumentos para driblar os
intervalos comerciais, ao decidir exatamente o conteúdo que convém receber (DONATON, 2007).
Com tantas opções de canais e possibilidades de impactar o público, a concorrência entre as
marcas e produtos – na busca pela lembrança e audiência –, se torna consecutivamente mais comum
e, a partir da necessidade de comunicar de forma efetiva, novos formatos de publicidade são criados
para suprir essa lacuna. O consumidor, que antes era passivo, agora pode interagir e montar sua
programação. Com isso, surge o desafio de sair dos modelos convencionais e tentar alternativas
para alcançar o público-alvo contemporâneo (HERMANN, 2012).
A partir da necessidade de se adaptar a esse comportamento moderno do consumidor, o
product placement aparece como uma possibilidade para a publicidade de se inserir no cotidiano
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desse público. Assim, o product placement se caracteriza como a inserção tática de produtos em
formas de entretenimento como filmes, programas de TV, jogos, romances ou até mesmo canções
(BURROWES, 2008).
O merchandising é um termo popular no Brasil e adquiriu, confusamente, o mesmo
significado do product placement. Temos também o tie-in que, segundo Trindade (2007), vem do
conceito americano de merchandising televisivo, que em tradução literal significa: tie “amarrar” –
in “dentro de” e aparece de forma mais sutil, sem necessariamente mencionar a marca ou produto,
mas apresenta-o de forma discreta.
Trindade (2007) classifica o tie-in em quatro tipos de exibição: a primeira ocorre pela
menção do produto, no qual se recomenda o uso do mesmo durante o programa; a segunda é pelo
estímulo visual, em que ocorre a exibição da marca ou produto mas não há menção verbal sobre a
mesma; a terceira ocorre pela ação de explicar ou demonstrar o uso do produto e; a quarta e última
ocorre por meio do simples uso do produto sem nenhuma explicação conceitual.
Cairrão et al. (2010) colocam o product placement como uma estratégia que entra em nossas
casas das mais diversas formas, às vezes tão sutis que se tornam um espelho do nosso hábito diário,
desse modo, por meio da inserção voluntária das marcas no entretenimento, o consumidor receberá
estímulos de forma bem menos ofensiva e sem interferência.
Nessa perspectiva, o product placement inserido dentro das tramas “constitui-se como um
cenário de emissão de estímulos persuasivos, de modo a influenciar audiências com objetivos bem
definidos” (DELARISSA, 2013, p. 27).
A emancipação do consumidor, por meio de alternativas para ter acesso ao entretenimento,
fez dessa ferramenta uma forma eficiente de atingir o mesmo. Ao ter em vista que, com a TV
digital, as redes sociais popularizam as plataformas de distribuição de conteúdo, o público ganhou o
poder de escolha e, consequentemente, formas de bloquear as mensagens publicitárias tradicionais
(BEZERRA; COVALESKI, 2013).
Donaton (2007) também coloca o product placement como uma vantagem sobre o novo
comportamento do público sobre a publicidade e destaca que, com o passar do tempo, torna-se cada
vez mais fácil para o consumidor se esquivar das mensagens publicitárias.Com isso, é urgente para
os publicitários descobrirem novos jeitos de chamar a atenção dos mesmos, ao levar em conta o
entretenimento como uma ferramenta valiosa para isso.
3. A NARRATIVA AUDIOVISUAL E SUA ESTRUTURA
Para sair dos meios tradicionais e buscar novas alternativas comunicativas, as marcas se
inserem e se adaptam ao meio do entretenimento para conquistar o público. Porém, para atingir
eficácia nessa estratégia, é necessário se adequar aos contextos atuais com o intuito de
apresentarem-se de forma fluída na narrativa dos programas, séries e filmes em que estão inclusas.
Pontuamos também que o hábito de contar histórias sempre esteve presente na humanidade.
Com as evoluções tecnológicas o que mudou foram apenas os meios para narrar essas tramas, mas a
essência permanece a mesma. A linguagem da TV como conhecemos hoje é uma mescla de técnicas
que existiam em outros campos, como da literatura, das artes plásticas, do rádio, do cinema e
diversos outros meios.
A estrutura da narrativa fílmica – e aqui estendida para a seriada – é comumente dividida em
três atos. Field (2001) pontua que o Ato I é a apresentação, o Ato II é a confrontação e o Ato III é a
resolução, ao definir cada um desses atos como a parte de um todo, que forma a estrutura clássica
da maioria das produções hollywoodianas. Para o autor, o Ato I consiste na iniciação da ação
dramática, ao apresentar uma contextualização do conteúdo da história; o Ato II é conceituado
como a confrontação, no qual o personagem principal enfrenta os obstáculos impostos no
desenvolver da trama; por fim, no Ato III, acontece a resolução, ao finalizar o enredo.
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Field (2001) explana que para haver uma passagem de um ato para o outro é necessário criar
um ponto de virada, ou comumente conhecido como plot point. O ponto de virada é qualquer
incidente, episódio ou um evento que crie um gancho na ação e a norteia em outra direção, esses
plot points acontecem no fim do Ato I e no fim do Ato II.
Comparato (2000) conceitua plot como o centro da ação dramática, a espinha dorsal de uma
história. O autor afirma que o roteirista deve juntar na história o como ao qual, ao quando, ao onde,
ao que e ao quem. E coloca este como o desenvolvimento da ação dramática por meio de vários
plots.
Conforme Zanetti (2013), a narrativa seriada surge na TV a partir dos anos 1940. Mas esse
formato era presente em outros meios mais antigos, como na técnica do folhetim, na radionovela e,
também, nas obras seriadas produzidas para o cinema no início do século XX. Esse tipo de narrativa
pode ser definida como a “estética audiovisual contemporânea, contendo elementos que
possibilitam a continuidade de certos produtos – através de capítulos, episódios e temporadas – e o
desenvolvimento de novas obras” (ZANETTI, 2013, p. 72).
Nas narrativas de formato longo, como as séries de TV, observamos uma perspectiva
diferente que pode ser explorada frente ao público na construção das histórias. Nesse contexto
narrativo pode-se explorar o amadurecimento do personagem e sua evolução durante o tempo. Com
isso, a medida que a série progride, os atores amadurecem diante da sua audiência, o que cria um
conhecimento e conexão com os espectadores. Esse tipo de ligação não pode ser reproduzido em
filmes, por exemplo, não conseguindo atingir esse nível de intimidade e compreensão entre
personagem e público. Desse modo, as narrativas seriadas oferecem uma experiência para os seus
espectadores que se aproxima mais da sua própria vivência da realidade, coisa que os filmes não
conseguem reproduzir (KALLAS, 2016).
4. O PRODUCT PLACEMENT EM HOUSE OF CARDS
Esclarecemos que a narrativa da série House of cards acompanha a trajetória do personagem
Frank Underwood, que após ter sido traído por um presidente que ajudou a eleger, busca
incessantemente por sua ascensão política nos Estados Unidos. O personagem apresenta um lado
sedutor e manipulador, no qual é capaz de qualquer coisa para conquistar o seu desejo.
Diante dos dois episódios escolhidos para a análise, ambos da primeira temporada da série,
podemos constatar a presença de diversos product placements durante a apresentação da trama. No
primeiro episódio da série, surgiram em meio ao enredo marcas como Apple, Samsumg, Coca-Cola
e Sony e, no segundo episódio, tivemos uma marca que se repetiu, ao ressaltar a presença da Apple e
outras duas novas inseridas na trama, Dell e LG.
Todas as marcas observadas durante a apresentação dos dois episódios são de altíssimo
poder e valia. Todas, exceto a Coca-Cola que se encontra dentro da indústria alimentícia, estão
fortemente ligadas à área de tecnologia. Tais marcas são renomadas e pontuamos que, em 2017,
algumas delas se encontravam no ranking das mais valiosas do mundo, como Apple, Coca-Cola e
Samsumg (G1, 2017).
Durante o primeiro episódio da série, intitulado Capítulo um, podemos observar diversos
product placements espalhados no desenvolvimento da trama. Na apresentação desse episódio
observamos uma narrativa que segue os princípios conceituados por Field (2001) e Comparato
(2000), numa composição televisiva seriada dividida em três atos.
No enredo, durante o primeiro ato, ocorre a inserção do protagonista e a apresentação do seu
objetivo principal a ser alcançado, onde Frank Underwood demonstra seu interesse maior na
conquista pelo cargo de Secretário de Estado. Nessa parte, temos o ponto de virada onde o mesmo
descobre que seu desígnio foi atrapalhado e não conseguirá alcançá-lo sem demasiado esforço. No
segundo ato, temos a narração da luta do personagem para conquistar seu novo caminho em busca
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do seu alvo principal, no qual Frank traça um novo plano para conseguir seu almejado cargo de
outra forma. É nesse ato que acontece o ponto de virada para que o mesmo tenha o que é preciso
para começar sua nova caçada. Por fim, no terceiro ato, o personagem põe em ação seu novo plano
e consegue novos meios para alcançar seus desejos.
Nesse episódio não temos a apresentação de nenhum product placement no primeiro ato. É a
partir do segundo ato, em meio a discussões importantes e momentos decisivos que começam a
aparecer as inserções de product placement na trama, durante os pontos de virada.
Para analisar onde esses product placements se encontram inseridos na trama, pontuamos
suas inserções e explicamos onde as mesmas se encontram dentro do enredo, conforme
apresentados no quadro que segue (Quadro 01).
Na primeira parte do segundo ato, há a inserção da primeira marca na série, aos
18’, em que um iMac da Apple aparece durante uma cena importante, logo após o
primeiro ponto de virada, em que o protagonista passa pelo seu desafio.

Nessa mesma cena, aos 18’02”, temos a segunda inserção de product placement
na qual aparece uma televisão da marca Samsumg.

Aos 19’22”, ainda no segundo ato, temos uma segunda inserção da marca Apple
na trama, quando o protagonista começa a buscar um novo plano. Nessa parte,
vemos um discurso importante do mesmo, que é essencial para o desenvolvimento
do ponto de virada para o terceiro ato.

Logo após, nos 19’44”, observamos a inserção da marca Coca-Cola. Nesta cena,
há um importante destaque do protagonista ao enfrentar um obstáculo.

Em meio ao segundo ato, aos 25’01”, há a inserção da marca Sony em uma TV. A
cena não é tão importante para o desenvolvimento da história, mas demonstra de
forma mais profunda o estado emocional do protagonista, que passa por uma
transformação.

Logo após o ponto de virada do segundo para o terceiro ato, observamos a
inserção da marca Apple em uma cena de ação importante. Neste momento, o
personagem encontra-se executando seu plano e a inserção da marca se encontra
em meio a uma ligação importante para o desenvolvimento da história.
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A última inserção dentro do primeiro episódio se encontra aos 45’02”, quase ao
final do terceiro ato, em uma relevante conversa do protagonista com outro
personagem. Nessa cena o mesmo põe em vias de fato seu plano e, em segundo
plano no enquadramento, encontramos a inserção da marca Apple, discretamente
alocada no meio da discussão.
QUADRO 01 – INSERÇÕES DE PRODUCT PLACEMENT NO PRIMEIRO EPISÓDIO – TEMPORADA 1
FONTE: AS AUTORAS

Portanto, no primeiro episódio da série observamos a presença de grandes marcas em cenas
relevantes para o desenvolvimento da trama. Todos os product placements inseridos se encontram
entre o segundo e o terceiro ato, em que após a apresentação do protagonista e do seu objetivo
principal no primeiro ato, há cenas importantes que definem o desenrolar do episódio.
Conseguimos, com a análise, constatar que todos os product placements se encontram em
sequências de açãoimportantes para o desenvolvimento dos pontos de viradas principais, antes ou
logo após os mesmos.
Para melhor visualização, construímos um fluxograma na qual pontuamos as marcas dentro
do paradigma de Field (2001) com aporte também em Comparato (2000). Ao utilizarmos esse
esquema, é possível localizar onde se encontram os product placements na estrutura da narrativa,
conforme a Figura 01, que segue.

FIGURA 01 – PARADIGMA PRIMEIRO EPISÓDIO – TEMPORADA 1
FONTE: AS AUTORAS

Visualizamos que todas as inserções se encontram em cenas relevantes para o
desenvolvimento da história, em meio a grandes discussões e diálogos que captam a atenção do
espectador. Há inserções discretas e, por vezes, de forma bastante explícita, mas bem alocadas, ao
fazer sentido dentro das cenas e do desenvolvimento das mesmas. Podemos notar também que todos
estão fortemente ligados ao protagonista, que aparece nas cenas em que o product placement
encontra-se, ou antes e logo após a mesma.
O segundo episódio da série segue o mesmo formato do primeiro e apresenta uma narrativa
em três atos. No primeiro ato, o protagonista, Frank Underwood, busca colocar em prática seu
plano. No segundo ato, quando tem um desafio imposto, o protagonista segue sua jornada em busca
do objetivo principal, que é derrubar seu principal concorrente do cargo almejado. No terceiro ato,
consegue derrubar seu oponente.
Dessa forma, no segundo episódio, observamos a presença da inserção de product placement
já no primeiro ato, ao fazer parte de discussões importantes para o desenvolvimento da história e em
pontos de virada dos atos, como é apresentado no Quadro 02.

90

O primeiro product placement inserido no episódio é da marca Apple,
aos 5’48”. Essa inserção se encontra na apresentação do
desenvolvimento do personagem para atingir sua meta, em uma
discussão importante, acompanhada da sequência de uma cena relevante
para o desenvolvimento do primeiro ato.
Em meio a um diálogo expressivo para o ponto de virada do primeiro
ato, outro product placement da Apple aparece aos 9’12”.

No segundo ato, aos 15’39”, a inserção da marca Dell aparece. A mesma
se encontra em uma cena decisiva para o desfecho do primeiro ato, no
qual surge o desafio que levará o protagonista a superação no segundo
ato.
No desenvolvimento do segundo ato, aos 19’32”, há outra inserção da
Apple, que aparece no enquadramento no segundo plano. Nessa cena, o
protagonista se vê frente ao desafio que terá de enfrentar.

Na mesma cena observamos, também, a presença da marca LG em uma
entrevista mostrada na TV, que concretiza uma cena substancial para o
segundo ato.

Em meio ao desenvolvimento do segundo ato, temos mais inserção da
marca Dell. Essa cena é a partida inicial para enfrentar o desafio que se
encontra no segundo ato e está em meio a um diálogo decisivo.

Ainda no segundo ato, aos 23’05”, existe outra inserção da Apple, no
momento em que o personagem analisa o empecilho diante do seu
principal oponente.

No meio do segundo ato, mais uma inserção da marca Dell aparece, aos
23’29”, no qual um personagem expressivo para o desenrolar do enredo
está em cena.
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O último product placement se encontra no terceiro ato, e é mais uma
inserção da marca Apple, logo após o protagonista se vangloriar de uma
vitória.

QUADRO 02 – INSERÇÕES DE PRODUCT PLACEMENT NO SEGUNDO EPISÓDIO – TEMPORADA 1
FONTE: AS AUTORAS

Diante do apresentado, no segundo episódio, observamos a inserção dos product placements
centrados em cenas fundamentais para o desenvolvimento dos atos. Mas, dessa vez, podemos
observar uma maior concentração das inserções, ao ressaltarmos a frequência no primeiro e no
segundo ato.
Com o intuito de contemplarmos as inserções de product placement dentro da estrutura
narrativa do Episódio dois, construímos um fluxograma em que ressaltamos as marcas dentro do
paradigma de Field (2001) com aporte em Comparato (2000). Ao utilizarmos esse esquema, é
possível localizar onde se encontram os product placements na estrutura da narrativa, conforme a
Figura 02, que segue.

FIGURA 02 – PARADIGMA SEGUNDO EPISÓDIO – TEMPORADA 1
FONTE: AS AUTORAS

No segundo episódio, com a trama principal e o personagem apresentados, observamos uma
maior presença de product placements, nos quais todos eles foram inseridos de forma apropriada
em meio à história, de modo que contribuem para o desenvolvimento da narrativa. Mesmo quando
feitos de forma mais explícita se encontram encaixados no contexto, sem destoar ou interferir no
seu desenvolvimento. Além disso, neste episódio, podemos notar a presença unânime de marcas
voltadas para a tecnologia e, principalmente, a presença mais notória da marca Apple.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A evolução da tecnologia e a chegada da internet possibilitou a criação de uma nova era de
consumo para o público. Antes atrelado a grades de programações fechadas e cheias de comerciais
entre os programas de entretenimento, o consumidor ganha possibilidades diferentes com a
evolução dos meios, ao passar pelo surgimento da TV à cabo, que possibilita uma programação
mais segmentada, até a implementação da internet, que possibilitou que o espectador criasse sua
programação. Assim, escolhe como, onde e o que consumir como entretenimento e, além disso,
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pode escapar dos comerciais e publicidade em meio ao que assiste.
Com essa evolução, são criados e popularizados os meios de streaming, que além de
possibilitar conteúdos exclusivos e com maior relevância para o espectador, permitem que o mesmo
evite a publicidade. Nesse ponto é que ferramentas como o product placement ganham força e,
atrelados à popularidade dos conteúdos e dos atores presentes, se tornam uma estratégia efetiva das
marcas para atingir o consumidor.
Por meio da pesquisa realizada, foi possível compreender como o product placement se
adaptou para as plataformas de streaming e é usado em meio à trama da série House of cards.
Identificamos os product placements presentes na série e constatou-se que os mesmos se encontram,
de forma predominante, em cenas importantes para o desenvolvimento do enredo da mesma.
Os dois episódios da série foram assistidos e identificamos os três atos dentro de cada um
deles, ao levar em conta as premissas vistas junto a Field (2001) e Comparato (2000), que
descrevem de modo geral como se configuram essas divisões.
Nesse meio de transmissão de conteúdo, o product placement é uma ferramenta de
publicidade em potencial, afinal, o consumidor pode escolher como e quando quer assistir, sem a
interferência de comerciais, o que faz com que essa estratégia de comunicação se torne a principal
fonte de publicidade nos meios de streaming.
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PUBLICIDADE, ADAPTAÇÃO E TRANSMÍDIA NA COMPOSIÇÃO DA NARRATIVA
DO CINEMA INFANTIL BRASILEIRO NO FINAL DA DÉCADA DE 19801
Rafael Jose Bona2
RESUMO
O artigo tem como objetivo realizar análise de uma obra infantil cinematográfica nacional,
representativa do perfil dos filmes do final da década de 1980: O casamento dos Trapalhões (1988).
Os objetivos específicos são: identificar as referências do filme sob a ótica das
transposições/adaptações; analisar a publicidade inserida nesse filme; e identificar elementos
transmídia na obra. Parte-se do pressuposto que muitos dos filmes do antigo grupo humorístico Os
Trapalhões, além de introduzirem os jovens espectadores em contato com outras obras, também
praticavam um exercício publicitário, e se utilizavam de técnicas de transmídia e adaptação. Como
principal resultado constata-se que a obra faz uma adaptação alusiva a um filme dos Estados Unidos
dos anos de 1950, insere a publicidade de forma (in)discreta no contexto narrativo e sua principal
técnica transmídia está relacionada ao nexo com os personagens da televisão e dos quadrinhos do
grupo Os Trapalhões.
Palavras-chave: publicidade; adaptação; transmídia; cinema; Os Trapalhões.
1. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2018, o filme O casamento dos Trapalhões (1988), dirigido por José
Alvarenga Júnior, completará 30 anos de seu lançamento. Concebido dentro da lógica da indústria
do entretenimento da franquia brasileira de Os Trapalhões, do antigo grupo humorístico formado
por Didi, Dedé, Mussum (in memoriam) e Zacarias (in memoriam), parte-se do pressuposto que o
filme apresenta uma narrativa que emprega técnicas de publicidade, de transposições/adaptações e
de transmídia. O referido filme é uma produção da Renato Aragão Produções Artísticas Ltda.,
ZDM, Columbia Pictures e Art Films, com argumento de Renato Aragão, roteirizado por Mauro
Wilson, Paulo Andrade e Carlos Alberto Diniz. Teve um público de 4.779.029 espectadores nos
cinemas e tornou-se um dos filmes mais lucrativos do grupo, sendo a 15ª maior bilheteria do cinema
nacional até o momento, conforme dados da ANCINE (2018).
Presente em diferentes narrativas de mídia (cinema, televisão, quadrinhos, publicidade,
música, jogos, entre outros), o quarteto se tornou famoso por realizar sátiras do cotidiano, transpor
histórias famosas da literatura e do cinema por meio de paródias a diversas situações e narrativas,
desde telenovelas até filmes campeões de bilheteria.
O cinema do grupo possuía uma narrativa antropofágica, que buscava muito de sua
inspiração em fontes da cultura estrangeira, para construir suas próprias criações e uma maneira
única de produzir histórias derivadas de outras. Histórias essas que foram transformadas, imitadas,
aludidas, entre outras formas, conduzidas para uma narrativa concebida sob várias vozes, num
diálogo intenso com a indústria cultural (LUNARDELLI, 1996).
Dentro desse contexto, portanto, este artigo tem como objetivo realizar uma análise de O
casamento dos Trapalhões. Os objetivos específicos são: identificar as referências do filme sob a
ótica das adaptações; analisar a publicidade inserida nesse filme; e identificar elementos transmídia
1
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na obra.
O filme, objeto de estudo, foi produzido com a política da nova marca de Os Trapalhões,
quando se iniciou uma renovação e unificação de seus produtos de mídia a partir do ano de 1987.
Naquele período foram produzidos alguns filmes, com uma qualidade diferenciada dos realizados
até o momento: com gravações em estúdios cada vez mais sofisticadas e apoios mais explícitos dos
anunciantes – a publicidade começou a se tornar mais presente nos filmes por meio do product
placement/merchandising – e a aproximação com a linguagem da televisão tornou-se mais invasiva
e comum nas narrativas cinematográficas. Ramos (2004) também constata que o filme trabalha com
uma estética publicitária que utiliza o cenário e a iluminação e induz a um padrão moderno, típico
dos comerciais de televisão da época.
O presente estudo foi apoiado por edital interno de pesquisa da Universidade Regional de
Blumenau (Edital Propex n. 15/2017), Governo do Estado de Santa Catarina. O trabalho também se
relaciona a um desdobramento da pesquisa de doutoramento do autor (BONA, 2016).
2. AS ADAPTAÇÕES NO MUNDO DO ENTRETENIMENTO
As adaptações sempre foram essenciais para a comunicação midiática, principalmente para o
cinema e a televisão. Elas são forças vitais na indústria do entretenimento pois já trabalham com um
material que possui um público formado e isso contribui na publicidade da nova obra que é criada.
Ao se pensar na questão comercial das adaptações elas sempre serão mais rentáveis por serem mais
conhecidas entre os atores sociais. Seger (2007, p. 17) esclarece que “a adaptação é um processo de
transição ou conversão de uma mídia para outra. Assim, o material original sempre oferecerá uma
certa resistência à adaptação”.
Com o passar dos anos, as adaptações sofreram mudanças, e em processos que são
repensados e conceituados. Na maioria dos casos, esses são sempre comprometidos e direcionados à
uma estrutura narrativa especificamente comercial da indústria do entretenimento, deixando-se de
lado, por vezes a qualidade artística da adaptação (SEGER, 2007).
Compreende-se por entretenimento, conforme Castro (2006), toda a linguagem que expressa
as ideias, também sentimentos e comportamentos no ritmo da diversão a partir dos produtos de
mídia como filmes cinematográficos, programas de televisão, revistas em quadrinhos, games, entre
outros, e que facilitam o consumo.
No entanto, é importante lembrar que entretenimento não é só show, mas também negócio,
e sendo assim, os produtores precisam estar razoavelmente seguros de que conseguirão
obter retorno sobre seus investimentos. Porém, há uma linha tênue entre a atitude de
assumir riscos calculados, para que projetos originais sejam produzidos, e a atitude de
tomar decisões cautelosas, baseadas no que já foi feito antes para atrair o público. (SEGER,
2007, p. 21).

Todas as adaptações passam por processos que são realizados de diferentes maneiras e graus
de imersão. Alguns gêneros e produtos de mídia utilizam a adaptação para contar histórias (como os
livros, romances), outros para mostrá-las (as mídias performáticas), e aquelas que possibilitam a
interação física e cinestésica (os games, parques temáticos). Essas três formas de interação
possibilitam a compreensão da adaptação a partir de indagações como “o que, quem, por que, como,
quando e onde” (HUTCHEON, 2013, p. 15).
Todo processo ou produto de uma adaptação pertence a um contexto temporal, a um local,
sociedade e cultura. Ele não existe sem mudanças de valores e significados de uma história para o
local em que está se adaptando o produto. Está sempre de acordo com o “engajamento” ou “modo
de interação”, termo conceituado a partir das três formas de contato com as histórias: contar,
mostrar e interagir (HUTCHEON, 2013).
Comparato (2009, p. 314) contextualiza a adaptação como sendo uma “transcrição de
linguagem que altera o suporte linguístico utilizado para contar a história”. Esse processo pode ser
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denominado como transubstanciador, no qual se utiliza uma obra e a transforma em outra. A isso
também acontece um ato de recriação. Existem vários níveis ou graus de adaptação em que estão
sempre em jogo três aspectos da obra original: seus personagens, a narrativa da história e o tempo
da ocorrência da ação. Isso vai de acordo com o material que é adaptado a partir da recriação do
original.
Dentro das perspectivas sobre os processos de adaptação, Comparato (2009) estabelece
cinco graus de adaptação: (1) adaptação propriamente dita: é quando se está mais fiel à obra
original. Nesse caso, quase não há alterações na história – nem em personagens, no tempo, na
localização, entre outros elementos; (2) baseado: quando a obra original é reconhecida a partir de
alguns elementos, porém, a história sofre mudanças que vão de personagens e situações. Alguns
elementos do original, facilmente reconhecidos pelo público são mantidos na adaptação; (3)
inspirado: alguns aspectos do original são mantidos, porém, a história é desenvolvida sob a
perspectiva de uma nova estrutura dramática; (4) recriação: quase não há um grau de fidelidade com
a obra original. Nesse caso, o autor captura um elemento e o transforma em outra narrativa
trabalhando de forma livre na adaptação; (5) adaptação livre: parecida com a apropriação
propriamente dita. A história original se mantém, mas é dado um novo ponto de vista, sob
determinado aspecto da obra. Entram as particularidades do adaptador em ver, narrar, argumentar e
explorar a obra original.
Cabe aqui também mencionar o ato de transcriação, cunhado pela Marvel Comics, quando
esses se referiam aos processos de reinvenção a partir da adaptação de uma franquia de cinema
existente, com objetivos de torná-la mais atrativa para um mercado cultural específico como o
projeto de uma história em quadrinhos, e publicada na Índia com o título de: Homem-Aranha:
Índia, em 2004 (JENKINS, 2009).
3. NARRATIVA TRANSMÍDIA: A EXPANSÃO DAS HISTÓRIAS
A expansão das histórias, com autonomia dos conteúdos e em diferentes plataformas, é
conhecida como narrativa transmídia ou transmedia storytelling. O espectador pode ter acesso à
obra por meio de qualquer mídia, sem precisar ter o conhecimento de todas as partes. São
produzidas histórias com o objetivo de expansão ou retração, a partir de veículos como o cinema, os
games, as histórias em quadrinhos, os seriados de televisão, web séries, entre outros. Isso tudo,
geralmente, está relacionado à lógica da indústria do entretenimento que tem, por finalidade, manter
um público fiel e consumidor e atrair, cada vez mais, múltiplos grupos de atores sociais, com a
adaptação dos conteúdos para cada tipo de meio.
Alguns autores como Kinder (1991), Jenkins (2009) e Scolari (2013) são conhecidos por se
aprofundarem nos conceitos acerca de estudos sobre transmídia.
Kinder (1991) definiu o termo intertextualidade transmídia ao observar os programas
televisivos destinados às crianças e veiculados aos sábados pela manhã, nos Estados Unidos. A
autora percebeu que, naquele contexto, elas tinham o primeiro contato com as narrativas e esse era,
geralmente, com histórias oriundas do cinema. Muitas vezes, essas histórias eram transpostas para a
televisão, para os quadrinhos e para os games, de forma parodiada, reciclada e reconfigurada. As
relações intertextuais das narrativas contribuíam para a criação de um novo sentido à obra.
Jenkins (2009) ampliou o sentido de narrativa transmídia, a partir da análise de filmes
cinematográficos como os da franquia Star Wars (1977-2005), de George Lucas, e Matrix (19992003), de Andy e Lana Wachowski. Conforme Jenkins (2009), esse fenômeno sempre existiu,
porém, somente nas últimas décadas, começou a ser conceituado e teorizado sob diferentes
perspectivas. A narrativa transmídia se desenrola em múltiplas plataformas, com a função de
expandir uma história, por meio de seus personagens ou enredos.
A narrativa transmídia proporciona uma expansão que é concebida de forma multimodal e se
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expressa em diferentes meios e linguagens. Ela é um fenômeno transversal que está presente na
indústria cultural e envolve diferentes profissionais, como os publicitários, os jornalistas, os
cineastas, assim como os professores e estudantes da área. Cada mídia tem o poder de contribuir na
formação de universos narrativos, de acordo com suas peculiaridades de produção de sentidos
(SCOLARI, 2013).
Muitos dos estudos sobre transmídia, na contemporaneidade, estão relacionados a
convergência midiática proporcionada pela rede mundial de computadores. Entretanto, de acordo
com Jenkins (2009) e Scolari (2008), o sentido de convergência, que a interatividade tornou
possível, só é entendido e aplicado na contemporaneidade, devido ao surgimento da internet. Na
época em que Os Trapalhões faziam sucesso, praticamente, não existiam computadores nos lares
brasileiros e uma das suas melhores exposições na mídia era a televisão que colaborava para
despertar o interesse no consumo de outras de suas narrativas, em meios diferentes como o cinema,
as histórias em quadrinhos, a publicidade, entre outros, o que concebia a narrativa transmídia do
grupo (BONA, 2016).
4. A PUBLICIDADE E OS TRAPALHÕES
A publicidade tem como peculiaridade trazer ao público informações sobre os produtos ou
serviços, de uma forma sedutora e persuasiva. Nela existem regras de combinação de signos, tendo
a possibilidade, assim como em qualquer outro universo de discurso, de manter um intertexto com
outros discursos da sociedade (TRINDADE, 2012).
A narrativa publicitária se refere a vida do produto ou serviço a ser consumido pelos atores
sociais a partir de uma lógica de consumo que englobam desejos e prazeres que trabalham no
imaginário. O discurso publicitário é uma espécie de “magia” que se faz “presente por meio das
narrativas em palavras, imagens, cores, movimentos e todos outros recursos proporcionados pela
mídia” (CASTRO, 2006, p. 119).
O efeito de um anúncio publicitário, seja ele em mídia impressa ou eletrônica, é o de
convencer um determinado público a comprar um produto ou serviço de alguma empresa. Esse
público pode ser o adulto ou infantil e, às vezes, criam-se conflitos familiares quando os pais
resistem a adquirir um produto para a criança. Isso afeta atitudes e valores relacionados ao
consumo, à questão financeira e à aparência. Para que tudo isso ocorra são investidos milhões em
publicidade anualmente, no mundo todo. Essa comunicação publicitária pode vir na forma da
criação de personagens relacionados à marca, promover a lealdade a ela, despertar o desejo,
incentivar o consumo e influenciar até na orientação de valores (STRASBURGER; WILSON;
JORDAN, 2011).
A comunicação publicitária foi uma oportunidade para o grupo Os Trapalhões, embalado
por sua alta popularidade, ainda nos anos de 1970, quando começou uma série de inserções
publicitárias durante os seus programas. “Marcas como Hering, Biotônico Fontoura e Marisol foram
trazidas pelo amigo e empresário João Batista Sérgio Murad, mais tarde famoso pelo personagem
Beto Carrero” (BARRETO, 2014, p. 177). Ele tinha uma carreira de publicitário e conseguiu
crescer no mercado aliando a televisão com celebridades para alavancar vendas de determinadas
marcas ou produtos. A parceria com Beto Carreiro foi essencial para o ramo publicitário de Os
Trapalhões. Isso garantiu os recursos para os investimentos em filmes cinematográficos do
quarteto. Um dos maiores problemas enfrentados na questão publicitária foi quando o grupo se
desfez em 1983. O acordo com Aragão, Murad e a TV Globo rendeu muito nas vendas de produtos
que o grupo divulgava como a marca Monange, as bicicletas Monark e o Biotônico Fontoura
(BARRETO, 2014).
Realizar filmes no Brasil, principalmente entre os anos de 1970 e de 1980 era bastante
complicado. Renato Aragão (o Didi) chegou a pedir empréstimo para a Embrafilme, empresa do
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Governo Federal, para realizar Os Trapalhões no planalto dos macacos (1976), e teve que realizar
um product placement indiscreto. “O nome, o logotipo e os ônibus da Viação Itapemirim, apoiadora
da fita, aparecem em diversas cenas, inclusive como patrocinadora do balão que faz a viagem
interplanetária” (BARRETO, 2014, p. 182). O product placement iria continuar nos próximos
filmes. A Viação Itapemirim esteve presente em O Trapalhão nas minas do rei Salomão (1977).
“Se o brasileiro médio tinha dificuldades para comprar carne para se alimentar, imagine o custo e as
dificuldades de manter uma equipe de produção, alugar equipamentos e ainda pagar elenco, direção,
locações...” (id., p. 199). Por ter muito investimento do Governo Brasileiro nos filmes, locações de
películas como Os três mosquiteiros Trapalhões (1980), por exemplo, “fez propaganda das belezas
naturais de Manaus, Foz do Iguaçu e do Rio de Janeiro sob encomenda do governo” (id., p. 226).
Assim como, existia a insistência do Governo para propagar o programa Pró-Álcool.
Em suma, com o alto investimento nas produções de seus filmes, principalmente depois do
ano de 1987, o grupo começou a investir maciçamente nas estratégias publicitárias como o product
placement, fato que incentivava muitas críticas ao cinema do grupo.
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa se classifica como documental, de abordagem qualitativa e utiliza a técnica de
análise fílmica para alcançar o objetivo. Aumont e Marie (2011) esclarecem que assim como não há
uma teoria única para o cinema, também não há para realizar uma análise fílmica. Dessa forma,
optou-se por utilizar a forma de análise dos autores que estabelecem o filme como uma obra de arte
autônoma. Nele são encontrados elementos textuais, estruturas narrativas, imagens e sons que
estabelecem uma análise icônica e que podem produzir efeitos no espectador.
É importante esclarecer, conforme Vanoye e Goliot-Lété (2012, p. 51), que todo “filme é um
produto cultural inscrito em um determinado contexto sócio-histórico”. Mesmo que o cinema
possua certa autonomia em relação às demais artes, como a televisão, por exemplo, os filmes não
devem ser isolados de outros contextos da sociedade em que eles foram concebidos. Isso se
relaciona a questões de mercado, de técnicas, de ciências, de outras artes, entre outros. Portanto, a
análise também leva em conta o contexto (seja político, social, cultural) de quando ele foi produzido
e lançado. O filme foi assistido duas vezes e descrito em forma de texto no qual são identificadas
técnicas das adaptações, da transmídia e de publicidade.
6. ANÁLISE DE O CASAMENTO DOS TRAPALHÕES
A narrativa do filme gira em torno dos quatro Trapalhões, que nesta história são irmãos e
moram numa fazenda. Em determinado momento, Didi vai para cidade e conhece Sônia (Nádia
Lippi), por quem se apaixona e se casa no dia seguinte. Os demais irmãos vão para uma festa na
cidade com o novo casal e conhecem mais três mulheres. Nesse meio tempo a irmã dos quatro
escreve para eles dizendo para tomarem conta dos quatro sobrinhos, que são os integrantes do grupo
musical Dominó, e pede que passem uns dias no interior. Todos eles conhecem outras garotas e
vivem confusões na fazenda, além de enfrentar o vilão Expedito (José de Abreu). No final, todos
acabam se casando e indo para a fazenda.
O filme inicia com uma abertura (vinheta) com os personagens dos quadrinhos do grupo
(editora Abril) em desenhos animados. Na narrativa da vinheta, os personagens do quarteto acabam
de acordar. Um galo usa uma conguinha e canta, e eles começam a se arrumar para o dia que recém
começou. A inserção do produto conguinha de OsTrapalhões aparece na cama com os personagens,
ao lado dela. É o primeiro momento em que a publicidade se faz presente. Os créditos com o título
do filme (além dos dados da produção técnica) aparecem. Em seguida, o grupo faz trapalhadas
ainda dentro de casa: na escovação de dentes do Dedé ao grupo na cozinha tomando café da manhã.
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É o momento também em que Didi começa a calçar o sapato (a conguinha) e fica espantado com a
quantidade de coisas que cabem dentro dela. Isso faz uma alusão às qualidades enfatizadas em
relação ao produto que estava disponível para venda no mercado (ver figuras 1 a 3).

FIGURA 1: STILL-FRAME DE O
CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

FIGURA 2: STILL-FRAME DE O
CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

FIGURA 3: STILL-FRAME DE O
CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

Na referida vinheta, os três atos de uma narrativa clássica são apresentados: o início do dia,
os afazeres, o problema com a camionete e a solução, e eles indo para a cidade. Os personagens, por
serem os mesmos dos quadrinhos, mais remetem aos quadrinhos do que os personagens
interpretados por eles no filme, assim como o figurino. Não há diálogo entre os personagens, mas a
música que embala a narrativa condiz com o “contexto” caipira, e os ruídos estão sempre de acordo
com o barulho dos animais ou das ações dos personagens. A vinheta de abertura, além de se
configurar como uma técnica publicitária, é um perfeito exemplo de nexo narrativo com os
personagens das histórias em quadrinhos do grupo. A vinheta colabora para uma espécie de
propagação e formação de conceitos de consumos da marca do grupo. A narrativa fílmica
propiciava ao público a experiência de acompanhar o quarteto da televisão nas telas do cinema e, ao
mesmo tempo, reforçava o consumo dos personagens das histórias em quadrinhos. Essa técnica
pode ser constatada como transmídia por possibilitar o nexo com demais personagens que fazem
parte do universo narrativo do grupo.
A produção do filme carrega uma quantidade de artistas famosos da mídia, na época, como a
atriz de telenovelas, Nádia Lippi; a modelo e ex-paquita do programa Xou da Xuxa (1986-1992), e
que recentemente havia posado para a revista Playboy brasileira, Luciana Vendramini, que
interpreta Ana; a adolescente Patrícia Lucchesi, que havia ganhado notoriedade por estrelar um
comercial de televisão de sutiã da marca Valisère (em 1987), que interpreta Denise; além do
apresentador Gugu Liberato e o grupo musical Dominó que interpretam eles mesmos.
Os Trapalhões não mudam de nomes, mas suas identidades são voltadas para uma versão
caipira, em que eles moram na fazenda e realizam tarefas rurais. Há uma carga grande dos trejeitos,
risadas, pontapés, peidos, cambalhotas e vários elementos da comédia pastelão em diversos
momentos do filme, apesar de ser tratado um tema sério como o casamento. No filme, há várias
provocações de riso quando Zacarias inicia uma conversa com as plantas e os animais, e faz um
pequeno casamento de um galo e uma galinha e os veste a caráter. Mussum está sempre a procura
de bebida alcóolica e sempre que tem a oportunidade está a beber, e continuamente utiliza o “is”
nos finais das frases (característica de seu personagem). Dedé continua fazendo o papel de escada
dos demais, mas provoca o riso com o uso do corpo, com tombos e trejeitos engraçados. Didi é o
que conduz toda a narrativa. Apesar de ter trejeitos engraçados, ele também é um personagem de
porte mais agressivo. Porém, em todo o filme há muitas piadas e trocadilhos, mas esse cenário é
mais evidente no início da narrativa.
O filme tem uma fotografia diferente de todos os outros produzidos até então. Carrega
elementos de neon-realismo, algo já apontado por Pucci Júnior (2008), ao comentar sobre a
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iluminação e os estilos da produção que vão desde as tomadas de câmeras – mais ágeis – assim
como a elaboração dos cenários. Em quase todos os momentos em que Os Trapalhões estão na
cidade há um deslocamento não somente dos personagens, mas de toda a atmosfera do filme que
passa de um tom marrom para um de azul e vermelho psicodélico (ver figuras 4 a 6).

FIGURA 4: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO AUTOR.

FIGURA 5: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

FIGURA 6: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO AUTOR.

Há um momento memorável do trio – Dedé, Mussum e Zacarias – que ao chegarem pela
primeira vez na cidade encontram uma vitrine com vários televisores à mostra e eles se maravilham
com o que veem. Começam a imitar os trejeitos que são exibidos na televisão de forma encantadora
e simbólica. É um caso típico para demonstrar o poder comunicacional e fascinante que a
linguagem da televisão tinha naquela época. Uma cena que se torna cômica pois até então eram os
“heróis da televisão” que estavam espantados com o que o público via na televisão (ver figuras 7 e
8).

FIGURA 7: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS TRAPALHÕES
(1988)
FONTE: RECORTE DO AUTOR.

FIGURA 8: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO AUTOR.

Apesar de ser um filme com bastante cenas de violência e agressões – algo que ocorre em
muitos momentos, com lutas corporais, desordem e tiros – se passa uma mensagem sobre valores de
união entre o homem e a mulher, além de questões relacionadas à importância do homem do campo,
da vida na fazenda, de como é importante para a alimentação. Didi deixa claro, desde o início, que
todo homem precisa de uma companheira, mas ao mesmo tempo, esta sempre é vista como uma
pessoa que vai fazer os trabalhos domésticos. No primeiro momento em que ele vê Joana, se
apaixona por ela. Porém, Joana trabalha e realiza serviços numa lanchonete na cidade.
A história de O casamento dos Trapalhões é uma adaptação em formato parodiado do filme
Sete noivas para sete irmãos (Stanley Donen, 1954), clássico musical de comédia dos anos de 1950.
Esse tipo de adaptação remete a algo que pode ser chamado aqui de “adaptação transcultural”
(HUTCHEON, 2013), devido às questões lógicas de mudança de tempo e do lugar e está sempre
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associada aos temas regionais e culturais. Assim como para Hollywood transculturalizar uma obra
significa americanizá-la (HUTCHEON, 2013), para Os Trapalhões significa abrasileirá-la. É
possível perceber também traços de filmes de Amácio Mazzaropi (1912-1981) que teve importante
trajetória no audiovisual brasileiro ao levar a figura do homem do campo para as telas do cinema.
Didi também remete a outro personagem famoso no cinema dos anos de 1980, o Michael Dundee
(interpretado por Paul Hogan), dos filmes Crocodilo Dundee (Peter Faiman, 1986) e Crocodilo
Dundee II (John Cornell, 1988).
Isso está de acordo com o cenário exposto por Stam (2006, p. 48) quando relata que “as
adaptações fazem malabarismos entre múltiplas culturas e múltiplas temporalidades, elas se tornam
um tipo de barômetro das tendências discursivas em voga no momento da produção”. Toda
recriação faz um desmascaramento das facetas não somente da obra e de sua proveniência, mas do
momento e da cultura em que aquela adaptação é realizada.
“A adaptação representa o modo como as histórias evoluem e se transformam para se
adequar a novos tempos e a diferentes lugares” (HUTCHEON, 2013, p. 234). E, nesse caso, Os
Trapalhões moldaram elementos, principalmente de um filme dos anos de 1950, dos Estados
Unidos, para um cenário brasileiro no final dos anos de 1980.
Em relação a publicidade, o filme tem uma quantidade excessiva de product placement que,
por vezes, interagem ou não com os personagens principais. Vão desde a marca de refrescos Royal,
como as próprias conguinhas do quarteto. Além disso, marcas como as de Beto Carrero, Lâmpadas
Osram, Staroup, refrigerante Pepsi, Viação Gato Preto, iogurte Dan’Up, entre outras, estão
presentes. Em dois momentos do filme, produtos ganham vida e interagem com os personagens: a
mascote Bocão, da marca Royal, e uma conguinha de Os Trapalhões em formato gigante (ver
figuras 9 a 11). Há, portanto, interações discretas e indiscretas da publicidade em toda a narrativa
fílmica.

FIGURA 9: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

FIGURA 10: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

FIGURA 11: STILL-FRAME DE
O CASAMENTO DOS
TRAPALHÕES (1988)
FONTE: RECORTE DO
AUTOR.

O filme termina com Didi e Joana voltando para casa numa camionete. Na parte detrás do
automóvel aparecem os demais personagens com suas companheiras e vestidos de noivos. Os
créditos sobem e iniciam as imagens com erros de gravação e bastidores da produção numa prática
de metalinguagem.
Em suma, todo o universo do filme faz um exercício de adaptação (por aludir a uma obra
clássica do cinema estadunidense, além de fazer alusões a diferentes contextos), colabora também
para um intenso exercício de técnicas publicitárias (por meio do product placement utilizado em
grande quantidade durante a narrativa), e de transmídia, por possibilitar o nexo com os personagens
da televisão e também das histórias em quadrinhos (por meio da vinheta de abertura). Conforme
Jenkins (2009) a narrativa transmídia possibilita a expansão das histórias e dos personagens para
outras plataformas. E, mesmo não sendo algo novo, Ryan (2018) constata que as narrativas
transmídia beneficiam a publicidade das marcas cinematográficas; fato que podemos levar ao
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contexto da marca e de todos os produtos de mídia de Os Trapalhões no passado da comunicação
brasileira.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho teve como objetivo realizar uma análise fílmica de O casamento dos Trapalhões;
e os objetivos específicos foram: identificar as referências do filme sob a ótica das adaptações;
analisar a publicidade inserida nesse filme; e identificar elementos transmídia na obra.
Como principal resultado constata-se que o filme faz uma adaptação alusiva ao filme Sete
noivas para sete irmãos (1954), clássico musical de comédia. Mesmo que o principal público do
quarteto, as crianças, não (re)conheçam a adaptação alusiva, o filme se torna uma porta de entrada
para outras leituras intertextuais entre os meios de comunicação que dialogam com os programas de
televisão – com a participação do apresentador Gugu Liberado, com artistas da música (grupo
musical Dominó) e com uma série de product placement que incentiva o consumo dos produtos
exibidos no filme. A publicidade é inserida de forma (in)discreta no contexto narrativo e a principal
técnica transmídia do filme está relacionada ao nexo com os personagens da televisão e dos
quadrinhos (por meio da vinheta de abertura do filme).
Estudar o cinema infantil brasileiro oriundo de artistas da televisão, do passado, contribui
para o entendimento de como se configurava a linguagem cinematográfica influenciada, quase que
em sua totalidade, pela televisão, pela publicidade e por meio de técnicas transmídia. Deixa-se de
sugestão para outros estudos, uma análise de filmes oriundos de artistas da televisão, dos anos de
1980 e de 1990, como Xuxa Meneghel e Angélica que igualmente faziam parte do cenário midiático
nacional semelhante ao grupo Os Trapalhões.
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A UTILIZAÇÃO DE DIGITAL INFLUENCER COMO ESTRATÉGIA DE BRAND
CONTENT E MÍDIA ESPONTÂNEA NA CAMPANHA “MY GAME MY NAME” DA
ORGANIZAÇÃO AMERICANA “WONDER WOMAN TECH”1
Letícia Salem Herrmann Lima2
Mirella de Deus Almeida 3
RESUMO
Este artigo tem como objetivo trazer discussões acerca da utilização de “digital influencer” como
estratégia principal de mídia do brand content. A comunicação publicitária, que tradicionalmente
contratava personalidades da televisão, cinema e esportes, ganha uma diferente roupagem quando
pessoas comuns, no contexto de seus lares, pelo uso das mídias sociais, ganham espaço por
conquistarem grande parcela de um público fiel, com seus produtos comunicacionais digitais como
blogs ou vídeos, por exemplo. Com esta nova concepção de personalidade pública, houve um
remodelamento comunicacional e ganho em mídia espontânea, angariada a partir da identificação
dos públicos pelo engajamento e vínculo social. A mídia planejada, comprada e enlatada,
transforma-se em uma comunicação mais sensível, próxima, integrativa e humanizada. Dentro deste
contexto, a utilização de digital influencers em campanhas comunicacionais gera identificação com
o público, trabalha pontualmente com o mercado de nicho e consolida a personalidade da marca
envolvida na ação. Como exemplo de campanha estruturada a partir do conceito de digital
influencer, será apresentado o case “My game My name”, da ONG brasileira Wonder Woman Tech,
finalista do Festival Internacional da Criatividade Cannes Lions de 2018, com o mote principal da
igualdade de gêneros nos games online. Para as discussões teóricas utilizou-se questões
relacionadas aos influenciadores e a exposição do “Eu” (SIBILIA, 2008), construção de marca
(KOTLER; 2010; TROIANO, 2018), personalidade da marca (TELLES, 2010), brand content
(TROIANO, 2018, MORAES; REZ, 2017) e mídia espontânea (JENKINS, 2014).
Palavras-chave:Digital Influencer; Personalidade da Marca; Brand Content; Mídia Espontânea.

1. INTRODUÇÃO
Em um mundo conectado virtualmente, é inevitável o aumento do consumo via internet,
tornando-se uma prática cotidiana. Nesse cenário, diferentes hábitos sociais são incorporados
culturalmente e muitos destes estão conectados com as atividades comunicacionais realizadas nos
sites de redes sociais. Pessoas compartilham ideias e pensamentos continuamente nestas redes
despertando interesses dos mais diversos, incluindo a propagação do consumo e das marcas. Uma
publicação de sucesso nos sites de redes sociais, por exemplo, gera interesse do público quanto a
marca de uma camiseta, o preço de um vestido, sobre o profissional daquele tratamento estético, do
uso de um equipamento ou de um lançamento de game.
Nesse contexto diversificado que surgem personalidades representativas no endosso de
atitudes via internet, os digital influencers, cujo termo original surgiu do inglês e, em tradução livre,
1
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significainfluenciador digital. Essas personalidades da web são verdadeiros formadores de opinião e
que hoje tornaram sua habilidade comunicativa na web algo profissional, agregando valores a sua
marca pessoal.
O público que segue e assiste vídeos produzidos por digital influencers quer consumir o que
essas figuras representam e muitas empresas investem nos influencers para propagar a sua marca
diretamente para um público-alvo específico. Quando campanhas publicitárias geram conteúdos que
envolvem influencers, estes passam a promover a marca do anunciante nas diversas plataformas de
redes sociais digitais, foco do profissional em questão, e consequentemente incentivam seus
seguidores a falarem sobre o assunto. Dessa forma, além da atuação do influencer,ocorre a chamada
mídias espontânea, que seria o espaço conquistado por marcas em veículos ou canais de
comunicação sem que haja o envolvimento financeiro. As pessoas comentam por afinidades e
interesses em comum com a ideia propagada pelo influencer ou marca.
Decorrente deste movimento propiciado pelos influencers, plataformas que permitem as
transmissões ao vivo, denominadas lives, como Youtube, Twitch4 e “stories” do Instagram,
mostram-se cada vez mais indispensável. Atualmente, grande parte das empresas apostam em
campanhas que se utilizam de influenciadores como personas5 de suas marcas. Dentre os segmentos
que utilizam tal estratégia, encontram-se a indústria de jogos, de eletrônicos, de maquiagens, entre
outras, com o intuito de gerar mídia espontânea por perceberem maior retorno, aproveitamento da
mensagem e dissipação dos conteúdos, funcionando individualmente ou, ainda, com o auxílio da
publicidade tradicional utilizando a mídia paga.
Esse artigo abordará a importância da utilização de influencers para o marketing e
comunicação digital pela identificação com as marcas, pelo reflexo na construção de mídia
espontânea, para questões de engajamento, visando possibilidades de ampliar os resultados das
respectivas campanhas. Esta nova constituição da comunicação digital é percebida como mais
vantajosa e impactante, se comparada as estratégias utilizadas nas publicidades tradicionais, devido
a importância da abordagem de conteúdo para as marcas, sendo esta a expertise principal que tem
alcançado bons resultados em campanhas voltadas às novas plataformas digitais.
Como contextualização dos temas abordados, será apresentado o case “My Game My Name”
da ONG Woman Tech, que utilizou influenciadores digitais atuantes no segmento de games para
uma campanha contra o preconceito e segregação de gênero.

2 . O PAPEL DOS INFLUENCIADORES NA CONSTRUÇÃO DA MÍDIA ESPONTÂNEA
A publicidade, dentro de suas atribuições no campo da comunicação, é a responsável pela
divulgação de produtos, serviços e marcas por meio dos veículos e canais de mídia. No entanto, isso
requer um esforço considerável financeiro, pois as divulgações geralmente acontecem com a mídia
paga nos intervalos comerciais. Nem todos os anunciantes possuem verba para ações midiáticas
tradicionais pagas e ainda, tal mídia é de carácter interruptivo podendo ser eliminada pela audiência
no momento de consumo, como no caso dos intervalos comerciais televisivos que os
telespectadores trocam de canal.
Diversos esforços em ofertar publicidade dentro de contextos de conteúdo são praticados
atualmente, como ações de merchandising dentro de novelas, por exemplo, na tentativa inclusive de
propiciar mídia espontânea, mas com a presença ativa da internet entre as possibilidades de
4
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plataforma de conteúdo informacional, a possibilidade da audiência compor sua própria grade de
programação torna-se usual, o que acaba afetando a dinâmica interruptiva de meios tradicionais
como a televisão e o rádio.
A mídia espontânea tem se mostrado uma alternativa interessante nos quesitos interrupção
de conteúdo, redução de investimentos em publicidade e endosso. É o resultado de uma campanha
que dissemina seu conteúdo apropriando-se de comentários e interações de consumidores sobre sua
marca, que acontecem espontaneamente.
Nesse sentido, há necessidade de “contagiar” os consumidores com conteúdo que desperte
interesse de forma que potencialize sua propagação. O contágio na comunicação caracteriza-se pelo
“espalhamento de mídia” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014), expressão utilizada para definir as
estratégias que entregam produtos midiáticos aos indivíduos, a fim de propiciar a “circulação de
mídia” de forma livre e espontânea.
Quando as empresas fornecem materiais para as mídias sociais, elas esperam que haja um
feedback, uma certa vontade de interação entre os públicos e as marcas, de forma a propagar
opiniões sobre os produtos e serviços consumidos.
O potencial desse tipo de mídia é a disseminação da marca e consequentemente a construção
de credibilidade. Dessa forma, quando um consumidor busca informações sobre um produto por
conta própria, torna-se interessante que a marca esteja sendo divulgada por influenciadores digitais,
que endossam direta e indiretamente um ato de consumo. “Quando a qualidade do conteúdo é muito
alta, com frequência o público se sente compelido a realizá-lo por meio de mídia social e
comunidades – daí a propaganda boca a boca orgânica” (KOTLER, 2010, p. 144). Portanto, o fato
de ter o material de uma marca sendo divulgado em um meio de comunicação influente, ou ser foco
de comentários positivos em uma publicação digital, aumenta o alcance da comunicação da marca e
solidifica a confiança entre empresa e consumidores.
Os influencers são encontrados em diversas plataforma de mídia digital, podendo ser
qualquer pessoa que tenha o poder de impactar e influenciar em decisões de consumo, o
comportamento de quem for atingido por seu conteúdo.
Paula Sibilia (2008) reforça a crescente espetacularização de indivíduos comuns na internet,
que revelam intimidades, pensamentos ou habilidades de forma a tornar suas vidas particulares em
algo público. Ao fazermos uma analogia dos apontamentos de Sibilia com esta nova “função
social”, chegamos a caracterização dos “digital influencers”. No contexto trazido pela autora, a
discussão permite uma reflexão do “eu real” e do “eu imaginário” criado para personificar um
“novo eu” nos sites de redes sociais.
Sob a luz deste pensamento de exposição do eu, o uso de digital influencers em campanhas
comunicacionais torna-se atrativo para os anunciantes que apoiam sua divulgação em mídia
espontânea pela propagabilidade e impacto midiático que alcançarão por meio do uso desta mídia.
Importante lembrar que a mídia espontânea nem sempre é gratuita. Os digital influencers, sejam
blogueiros ou youtubers, se apresentam como produtos comerciais e, inclusive, possuem propostas
comerciais para patrocínio de seus conteúdos.
Para compreender o entendimento do papel social do influencer, é importante trazer o
conceito de celebridade. Tradicionalmente conhecemos uma celebridade como sendo uma pessoa
pública, midiatizada para as grandes massas, como uma atriz ou um jogador de futebol, por
exemplo. As celebridades são vistas como mais distante do público e idealizadas, pois a proposta é
justamente ser um exemplo, algo elevado a um patamar de intangibilidade. Celebridades digitais
são personalidades criadas pela internet que ficam famosas por algum fenômeno que a envolve
publicamente na web, seja por um vídeo ou um meme, por exemplo (SIBILIA, 2008). Este tipo de
celebridade é visto como efêmera, pois acompanha a curva midiática de interesse do público que vai
se desligando do assunto com o passar dos dias daquele fenômeno. Um exemplo foi o vídeo dos
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irmãos Jefferson e Suelen “para nossa alegria6” (2012), que virou um fenômeno em acessos na
internet, mas não influenciaram comportamentos a partir de seu feito e pouco lembrado atualmente.
Os digital influencers não são propriamente o que Sibilia chamou de celebridades da web,
por nichos específicos de público e por representarem a liderança de opinião naquele assunto. É um
diferente foco das celebridades da internet, embora exerçam grande influência. São experts de web
que conquistaram emocionalmente o público nascidos pós internet, gerando maior empatia com seus
consumidores. Apesar desses profissionais serem um bom canal para o alcance e a difusão de uma
marca, existem variáveis que vão determinar o sucesso da campanha, que engloba a relação de
afinidade entre personalidade e o público. Caso contrário, a campanha não atingirá seu objetivo
principal de causar impacto e estímulo comportamental.
Para isso, é preciso pensar na “personalidade da marca” (TELLES, 2010) e caracterizá-la
para tornar a comunicação autêntica e consequentemente despertar o interesse dos consumidores.
Personalidade é uma alma única e autêntica e marcas com estas
características apaixonam pessoas. Além das características psicológicas da
marca, em algumas mídias sociais, como o Twitter, algumas marcas já
humanizaram seus perfis, identificando quem é a pessoa que está
responsável naquele momento pelos tweets (TELLES, 2010, p. 09).
Quando se cria um vínculo entre uma marca e um influencer, mais do que propagar a
mensagem, apresenta-se àquela figura como a representação física de uma empresa, mais do que
personificar e humanizar a marca, isso a torna autêntica alcançando o interesse daqueles que se
identificam.

3. A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA CONSTRUÇÃO DO BRAND
CONTENT
Com os avanços comunicacionais nas plataformas de mídias digitais e o compartilhamento
desenfreado de conteúdo, os usuários passaram a ter maior domínio do que querem ou não
consumir. A partir do momento em que não se têm mais o controle sobre o que os indivíduos irão
ver e sobre o que será transmitido, cria-se uma barreira na exibição das tradicionais propagandas
pagas. Hoje o público não aceita ou compartilha aquilo que não interessa. Para Kotler (2010) o
conteúdo se tornou o novo anúncio, uma vez que o público não confia mais nos tradicionais vídeos
de propagandas que promovem a marca.
O fato de os consumidores muitas vezes não acharem as mensagens
publicitárias atraentes representa uma pressão adicional sobre os
profissionais de marketing. O papel-chave desses profissionais é transmitir
as proposições de valor oferecidas por suas marcas. Eles até se tornaram
bastante criativos em fornecer informações complexas por meio de anúncios
sem subjugar os consumidores, dado o espaço e o tempo limitados que
podem comprar na mídia paga. Mas o fato é que, com frequência, os
consumidores de hoje consideram as proposições de valor das marcas
irrelevantes e descartáveis (KOTLER, 2010, p. 76).
Fez se necessário trabalhar de forma mais aprofundada e criativa o material produzido para a
publicação, visando que os consumidores sintam-se atraídos pelo conteúdo e possam facilitar a
6
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108

propagação do mesmo, pois o foco principal de interesse não se apresenta meramente no que a
empresa tem a dizer, mas no que os seus amigos, familiares e influencers têm a dizer sobre a
mesma. Apesar do conteúdo atualmente ocupar o papel de anúncio publicitário, não podem ser
considerados a mesma coisa, pois estrategicamente funcionam de formas distintas.
Diferentes estratégias se apropriam de conteúdos em seus contextos comunicacionais e
mercadológicos, sendo a mais difundida o marketing de conteúdo
. O “marketing de conteúdo consiste em oferecer o conteúdo de forma original e relevante, a
fim de vender algo: um produto, um serviço ou uma ideia. Ou, ainda, afirmar-se como autoridade
em um assunto e seu site como fonte confiável de informação” (MORAES; REZ, 2016, p.13).
O conteúdo pode ser definido como o que o público vai utilizar para alcançar seus objetivos
e defender seus valores enquanto que os anúncios são apenas a promoção da marca com fins
comerciais. É importante entender que o conteúdo pode não agregar diretamente rentabilidade para
a empresa, ele é focado no valor percebido pelo público, pois a partir do momento em que se
consegue gerar uma repercussão positiva da marca na mídia, a empresa passa a conquistar
confiança e credibilidade.
Conteúdo gera conversação. Nas mídias sociais, conteúdo relevante gera
reputação. Reputação gera seguidores no Twitter, amigos no Facebook,
visualizações de fotos e vídeos exibidos no Youtube, o que proporciona
mensagens retransmitidas. Além de divulgar suas impressões sobre os
produtos e serviços, cerca de 80% dos blogueiros comentam sobre as marcas
que amam” (TELLES, 2010, p. 09).
Outro ponto para a produção de conteúdo relevante é a sua abrangência. Normalmente na
mídia convencional digital as empresas utilizam-se de comunicação em seus perfis nas redes sociais
como blogs, páginas no Facebook e canais no Youtube, que acabam atingindo consumidores atuais
da marca, já clientes ou que possuem contato o suficiente com a marca para se interessar por seus
anúncios. A ideia do uso do conteúdo na comunicação é manter os clientes atuais e dar a
possibilidade de novos potenciais consumidores conhecerem a empresa, que não se limita apenas a
mídia digital própria, que “trata de mídias altamente direcionadas cujo alcance se limita aos clientes
da marca já existentes. Embora a mídia própria seja gratuita, desenvolvê-la e geri-la requer recursos
internos significativos” (KOTLER, 2010, p. 189).
O fato é que um material muito específico dificilmente propaga amplamente uma marca, no
entanto, quando se foca em uma temática que não é de interesse apenas do seu cliente, você pode
adquirir novos potenciais consumidores e atingir os influenciadores que poderão discutir esse
conteúdo incentivando mídia espontânea, desde que seu produto ou serviço tenha algum tipo de
afinidade com o público em questão.
Portanto, é preciso repensar a forma de fazer publicidade no contexto digital. A distribuição
de um bom conteúdo pode somar as estratégias de proposição de valores, mostrando-se como uma
alternativa interessante para empresas incentivarem interações com os clientes e entre os clientes,
atingindo diferentes públicos, além de transmitir e perpetuar a imagem e o valor da marca.
É sobre a luz da produção de conteúdo que se estrutura o “brand content”, o conteúdo da
marca. Por meio dos conteúdos gerados pela empresa, sejam por redes próprias ou mediado por
influenciadores, delineia-se um corpo com características distintas que vão personificando a marca.
Estratégias de construção de marcas fortes sempre foram alvo de importância para comunicadores e
profissionais de marketing. No entanto, no ambiente digital hiperestimulado, a estratégia de
conteúdo foi também incorporada na construção da identidade da marca. Interessante observar que a
esfera de variáveis na constituição do branding, ou gestão da marca, ganha uma nova roupagem
incluindo uma espécie de processo colaborativo entre a marca e os consumidores.
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Segundo Troiano (2017) o branding no mundo digital é diferente, pois envolve os seguintes
aspectos: velocidade, envolvimento, complexidade e autoria. O conteúdo surge como ponto central
no equilíbrio destes pilares e tem se mostrado como uma alternativa importante quando se apresenta
mediado por um digital influencer.

4. A PROPAGAÇÃO COLABORATIVA E A MÍDIA ESPONTÂNEA
Define-se como mídia espontânea aquela mídia que não depende diretamente de recursos
financeiros para se propagar, tem relação direta com o conceito de espalhabilidade midiática. A
ideia da espalhabilidade midiática propõe uma reflexão “sobre como o conteúdo atravessa e resiste
ao plano de fundo cultural” (JENKINS; FORD; GREEN; 2014, p. 03) de forma rápida e ao mesmo
tempo complexa, onde todos os públicos têm a oportunidade de se envolver com a produção da
mídia.
“A propagabilidade reconhece a importância da conexão social entre indivíduos, conexões
se tornam cada vez mais visíveis (e ampliadas) por plataformas de mídia social” (JENKINS; FORD;
GREEN, 2014, p. 06). Digital influencers, por terem credibilidade em segmentos específicos,
possuem maior probabilidade de serem ouvidos e seus conteúdos tornaram-se foco de divulgação
por mídia espontânea.
O mercado de digital influencers vem se profissionalizando, com esquemas comerciais bem
organizados com plataformas localizadoras (figura 1) de influencers e novas funções profissionais
surgem a partir de tal modalidade, como o “personal casting”, que seria um agenciador de
personalidades digitais.

FIGURA 1 - EXEMPLO DE PLATAFORMA AGENCIADORA DE DIGITAL INFLUENCER
FONTE: WWW.INFLUENCY.ME

Outro mercado que se desenvolveu a partir dos influenciadores são os de treinamentos para
vlogueiros e blogueiros. O objetivo dos cursos é dar dicas sobre a utilização de discurso,
apresentação audiovisual e linguagem da web, como é o caso da campanha divulgada nos sites de
redes sociais, convidando o público para participar do curso do Windersson Nunes, reconhecido
digital influencer(figura 2).
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FIGURA 2 - POST PATROCINADO “CURSO DO WINDERSSON”7
FONTE: FACEBOOK DA AUTORA

Um ranking realizado pela revista “Negócios da Comunicação”, selecionou as 20 categorias
principais de influencers do ano de 2017 e seus respectivos influenciadores mais relevantes por
número de seguidores. Dentre as categorias selecionadas foram citadas: (1) beleza, (2) cidade,
arquitetura e urbanismo, (3) ciência e tecnologia, (4) comportamento e estilo de vida, (5) cultura e
entretenimento, (6) design e decoração, (7) games, (8) economia, política e atualidades, (9)
educação, cidadania e inclusão, (10) empreendedorismo e negócios, (11) esportes, (12) fitness, (13)
gastronomia, (14) humor, (15) meio ambiente e sustentabilidade, (16) mídia e comunicação, (17)
moda, (18) saúde, (19) tecnologia digital e (20) viagem e turismo. Dentre os finalistas estão Felipe
Neto, Sensacionalista e Update or die8.
A menção de uma marca por um influencer pode ser uma mídia paga, fruto de parceria
comercial com envolvimento financeiro, ou espontânea, caso a personalidade resolva por vontade
própria comentar sobre a marca. O fato é que em qualquer um dos casos, se o público for
convencido de que o produto, serviço ou marca são importantes para ele, serão porta vozes da
empresa, propagando a mídia voluntariamente. Neste caso, há colaboração entre a audiência que
propagou a mídia espontânea, motivado pelo digital influencer.
Vivemos em um cenário midiático movido a conteúdo. É muito difícil esperar que
compradores cheguem a uma empresa sem ter nenhuma noção sobre a marca ou sobre como seus
serviços podem favorecê-lo, vivemos uma realidade em que a informação se faz crucial em todos os
momentos do dia a dia. As pessoas buscam receitas na internet, maneiras de consertar algo,
entretenimento, notícia e compram pela internet. A web é um meio para se criar conteúdo de
interesse público e conseguir alcançá-lo através das buscas e demais mecanismos de publicidade do
7

Hotsite do curso disponível em: <http://cursodowhindersson.com.br/blog/inscricao/>. Acesso em: 07 de ago. de 2018.
Listagem completa disponível em: <http://portaldacomunicacao.com.br/2017/04/os-seis-mais-relevantesinfluenciadores-digitais-do-pais%3E.%20Acesso%20em%2030%20de%20jul.%20de%202018>. Acesso em: 30 de jul.
de 2018.
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Google. Toda a ideia do brand content consiste em criar conteúdo relevante para o seu público e, a
partir disso, mais pessoas passam a conhecer o seu negócio, interagem com o seu conteúdo e podem
se tornar novos clientes. É interessante observar como a mídia espontânea promove o
relacionamento entre marca e cliente, ajudando na propagação dos valores da marca.
5. A UTILIZAÇÃO DE DIGITAL INFLUENCER NA CAMPANHA “MY GAME MY
NAME” DA ORGANIZAÇÃO AMERICANA “WONDER WOMAN TECH”
Muito se fala em inclusão e direitos iguais entre homens e mulheres, mas em alguns
contextos ainda não há tal comportamento. Certas áreas são vistas como mais masculinas ou mais
femininas e, no cenário atual que se preza pela igualdade dos gêneros, alguns paradigmas precisam
ser superados, entre eles a área de games. Sabe-se que a indústria de entretenimento é uma das mais
lucrativas do mundo e a internet, por meio de seus diversos dispositivos propicia interações social
das mais variadas, entre elas a modalidade dos jogos virtuais. Esta categoria tem como característica
a presença maioritária de homens e, atualmente, sofre preconceitos quando uma mulher participa
dos jogos. O “My Game My Name”, campanha brasileira desenvolvida pela agência África, foi uma
iniciativa da ONG Wonder Woman Tech para falar sobre esse preconceito sofrido pelas mulheres
nos jogos online.
A ideia da campanha propôs que youtubers utilizassem perfis femininos para jogarem online
e o resultado não foi surpreendente. Muitos foram atacados, assediados, rebaixados e humilhados
pelos outros jogadores simplesmente por acreditarem que se tratava de uma mulher jogando. Depois
de sentir na pele o que é ser uma mulher, dentro dos jogos, eles fizeram um relato em vídeo
mostrando e comentando sobre suas experiências. Esses vídeos podem ser vistos no site do projeto9
e compuseram a base e a voz da campanha.

FIGURA 3 - VÍDEO CASE DA CAMPANHA “MY GAME MY NAME”
FONTE: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=7&V=IE9W7R_4ZMM

Segundo pesquisa realizada pelo Gamers Consumer Insights, da Newzoo, as mulheres
somam 49% do público gamer no mundo e a grande maioria destas mulheres prefere se identificar
9

Disponível em: <http://mygamemyname.com/>. Acesso em: 20 de jun. de 2018.
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como um homem para evitar constrangimentos durante os jogos. O fato mais alarmante é que isso
não é novo e todas as vítimas que declararam reclamar dos constrangimentos são taxadas de
“exageradas”, “sem senso de humor” ou até mentirosas.
A campanha “My game My name” dá um grande avanço ao mostrar essa triste realidade que
a maioria das mulheres vivenciam ao tentar se aventurar em um jogo. A mudança é lenta, mas está
acontecendo. Muitos jogos já adoram políticas mais rígidas ao se tratar de abuso verbal direcionado
ao público feminino.
O sucesso dessa campanha não se dá apenas pelo abuso a mulher ser um problema mundial
que gera muitas repercussões, mas pelo fato de que a campanha trouxe um bom conteúdo em um
momento muito importante para as mulheres, que estão lutando pela igualdade de direitos. Além
disso, a campanha conseguiu definir a plataforma e os meios ideais para direcionar o projeto e
atingir esse público gamer utilizando os maiores influencers no mundo dos jogos. Como
consequência, virou notícia no Youtube, no Twitter e nas páginas e sites de notícias sobre jogos no
mundo inteiro. Como reconhecimento, conquistou duas premiações no Festival Internacional da
Criatividade Cannes Lions, 2018. Leão Prata, na categoria “Glass”, que incentiva campanhas que
visam a vulnerabilidade social e Leão Bronze na “PR”, melhores ações de Relações Públicas.
Como a campanha é voltada para o público que joga online, foram escolhidos para participar
dessa ação os youtubers gamers no Brasil Bruno Marchese (canal pipocando), Gustavo Cardoso
(canal GameplayRJ), Daniel (canal Daniel Marcon) e muitos outros. Esses youtubers têm uma
média de 200 a 100 mil inscritos e 2 a 4 mil visualizações em cada vídeo que postam. Geralmente
as postagens dos vídeos destes influencers são diárias e as pessoas inscritas acompanham os canais
por afinidade aos temas.
Levando em consideração que os canais são voltados para os jovens imersos no mundo de
jogos, vislumbrou-se a oportunidade de trabalhar esta causa dentro do próprio ambiente virtual no
qual estão inseridos, os games. Cada um dos vídeos postados na campanha pelos grandes youtubers
atingiram uma margem de 10 a 20 mil visualizações. Esse alcance, além de favorecer a ONG
Wonder Woman Tech, passando uma imagem positiva da organização, favorece a imagem dos
youtubers que se mostram simpatizantes pela causa e conquistam, ainda mais, o carisma do público,
principalmente o feminino.

FIGURA 4 - PARTICIPAÇÃO DO YOUTUBER E DIGITAL INFLUENCER DE GAMES FÊ BATISTA
FONTE: WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?TIME_CONTINUE=7&V=IE9W7R_4ZMM

Além dessa propagação e reconhecimento por parte do público de games, todas as marcas
que patrocinam e incentivam movimentos como esse acabam ganhando espaço nos créditos e são
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citados nos mais variados sites e blogs de notícias sobre o assunto, como por exemplo a repercussão
no site da famosa empresa Jovem Nerd, que publicou um artigo divulgando a campanha e citando
os envolvidos, incluindo a marca. Para uma empresa que já conquistou o carinho e o afeto do
público e tem um grande poder de influência nas diversas plataformas midiáticas como podcasts,
youtube, facebook, twitter e muitas outras redes sociais, ter seu nome citado em um artigo no Jovem
Nerd é uma oportunidade de ganhar visibilidade e principalmente credibilidade.
As mulheres estão batalhando pela conquista de seus espaços e aos poucos conquistando a
igualdade, mas ainda sofrem com preconceitos. Esses últimos anos foram marcados por protestos e
campanhas para acabar com o assédio, desrespeito, bullying, agressão doméstica e muitas outras
formas de violência contra a mulher. O fato é que nessa repercussão toda sobre a igualdade de
gênero pouco se fala sobre os abusos que ocorrem nos jogos online. Trazer esse conteúdo dentro de
um tema atual com o objetivo de defender a causa das mulheres e tornar mais rígida a punição para
quem pratica esses abusos, chamará a atenção da mídia e de todos aqueles que estão imersos no
ambiente dos games. No caso desta campanha específica, o conteúdo por si só já repercute, e
quando é propagado nas mídias certas pelos digitais influencers, toma proporções maiores e
possível viralização.
O projeto “My game My name” não foi o único a desfrutar de um conteúdo bom e atual
para transformar a mídia de digital influencers em campanha publicitária, mas chamou a atenção
pelo seu conteúdo e forma que utilizou do fator de propagabilidade para gerar mídia espontânea. A
campanha com a utilização. O depoimento dos games mostrou-se como estratégia importante no
quesito credibilidade e a escolha do seu conteúdo repercutiu positivamente para a marca. Este
percurso não é o único caminho para alcançar a mídia espontânea, mas tem se mostrado eficiente
nos pilares de engajamento, reconhecimento de marca e espalhabilidade midiática.

6. CONCLUSÃO
Visto que em uma realidade no qual pessoas querem interagir e criticar caso se sintam
insatisfeitos, é de importância o cuidado ao lançar uma campanha, pois a publicidade tradicional já
não traz mais tanta confiança e credibilidade, critérios que o atual consumidor busca em sua relação
com as marcas. O crescente consumo pela internet também influencia o indivíduo a consultar e
pesquisar as empresas antes de realizar um ato de consumo. A confiança na marca é o fator
principal promocional e efetivo na concretização de transações comerciais. Para se alcançar a mídia
espontânea é necessário fazer campanhas mais criativas e interessantes, podendo se basear em um
bom conteúdo como o projeto “My game My name”, que soube transformar um assunto de pauta
midiática em um projeto que atingiu os jovens gamers do mundo todo utilizando seus
influenciadores.
O trabalho contínuo do brand content, alinha-se ao posicionamento de marca almejado
pela empresa. Utilizar do público para somar divulgação, além de ser bem visto pela sociedade
onera em menores investimentos de mídia e consequentemente menos dispersão de atenção.
Ações publicitárias mais engajadoras são aquelas que conseguem conquistar o público por
meio de suas causas e valores. O uso de digital influencers nesse processo comunicativo, aumenta a
afinidade do público com a marca por fatores aproximativos, como ideias, estilos de vida e
posicionamento sociais, por exemplo.
Importante refletir também sobre a existência de contrapartida quando se usa celebridades
e influenciadores como centro da comunicação, pois a imagem destes indivíduos será associada às
empresas, considerando fatores positivos e negativos. A oportunidade estratégica existe, mas
observar os riscos é uma questão de sobrevivência para a marca.
As empresas estão a todo momento buscando elementos para se comunicar com os
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consumidores e a mediação pelos influencers mostrou-se como um diferencial competitivo para esta
conquista, pois estas personalidades estão espalhadas em diferentes plataformas digitais
estimulando mudanças culturais e de consumo. Atualmente há uma infinidade de temas e conteúdos
possíveis de serem patrocinados. A quantidade de verba disponível para a publicidade não garante o
sucesso das campanhas, mas agrega frequência e alcance midiático, o que não pode ser descartado
neste contexto. A qualidade das ações representará seu sucesso, sempre observando o alvo correto
da mensagem. O uso de influncers não se aplica a todas as marcas e produtos, há uma necessidade
de pesquisa aprofundada antes desta escolha estratégica. A criatividade do comunicador, neste
processo, continua sendo o maior potencial de propagação midiática na promoção e posicionamento
das marcas.
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A TENSIONALIDADE DAS MARCAS COMO ALTERNATIVA COMUNICACIONAL AO
ENDOSSO NOS PROCESSOS DE CONSUMO: UM ESTUDO DE CASO DA CAMPANHA
“DETECTOR DE CORRUPÇÃO” DO RECLAME AQUI1
Letícia Salem Herrmann Lima2
Joseane Amélia Pereira da Silva3
RESUMO
Este artigo tem como objetivo observar as práticas publicitárias adotadas a partir da concepção
comportamental do consumidor contemporâneo, considerando os fatores cognitivos de influência,
utilizados em contextos comunicacionais entre as marcas e os indivíduos. Dentro deste cenário,
observa-se a incidência de diferentes técnicas de convencimento, incluindo questões culturais e
sociais, incitados principalmente pela mediação da comunicação digital. Como premissa ao estudo,
parte-se do pressuposto do uso de atributos de “tensionalidade” (LONGO, 2014) na construção de
diálogo e de posicionamento de marcas, funcionando como um mecanismo de encaixe social. Para
demonstrar a aplicabilidade da teoria da tensionalidade das marcas, será apresentado o estudo de
caso da campanha “Detector de Corrupção” do site “Reclame Aqui”, que por meio de um aplicativo
reformulou sua estratégia comunicacional e a forma com que a marca conversa com seus
consumidores. A marca usou a tensionalidade política do país como apelo publicitário e
identificação social, gerando significado cognitivo e endosso por atributos de cidadania. Como
aporte teórico, abordou-se como principais questões o consumo (SOLOMON, 2015), o novo
consumidor (LEWIS, 2015), às marcas (CARRIL, 2007), a comunicação digital (LONGO, 2014) e
a economia da atenção (JENKINS, 2008).
Palavras-chave: Consumidor Contemporâneo; Tensionalidade das Marcas; Comunicação Digital;
Estratégia Comunicacional; Endosso Social.

1. INTRODUÇÃO
O consumidor contemporâneo é exposto a uma infinidade de marcas e mensagens
publicitárias diariamente. Este cenário hipermidiático informacional é volátil e resulta em uma
mudança nos processos comunicacionais das instituições, que repensam constantemente suas
estratégias mercadológicas a partir de um conjunto de valores e atributos almejados para suas
marcas, com a finalidade de conquistar visibilidade junto aos consumidores. Neste contexto, é
considerada também a importância das variáveis que influenciam o comportamento do consumidor
e sua inserção social no estabelecimento de estratégias publicitárias.
A nova perspectiva dos estudos do consumo trabalha com um indivíduo dinâmico, envolvido
e em busca de informações. Compreender o consumidor é identificar suas necessidades e desejos,
1
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porém isso nem sempre tem se tornado suficiente no mercado de varejo. As empresas buscam
ajustar seus produtos e serviços para participar da vida das pessoas e se tornarem ainda mais
competitivas no mercado.
Neste cenário, o processo de visibilidade das marcas torna-se frágil e se remodela a fim de
conquistar patamares de lembrança mais expressivos. Para tal, a publicidade, que por
tradicionalismo promove marcas produtos e serviços com um foco maior nos benefícios de seu uso,
apropria-se de diferentes estratégias de convencimento para angariar a desejada atenção dos
públicos. Dentro disso, olhares para situações que remetam curiosidade ou estranhamento acabam
tomando corpo como estratégia do discurso comunicacional, cujo exemplo desta aplicação seria a
chamada “tensionalidade” de marca, ou seja: migramos do foco da atenção para a distração, no qual
as marcas precisam oferecer uma dose de tensão para chamar a atenção do consumidor, algo tão
almejado pelas empresas (LONGO, 2014).
Buscando contextualizar a tensionalidade das marcas como estratégia da comunicação e
publicidade institucional, será apresentado o case “Detector de Corrupção” do site “Reclame Aqui”,
vencedor do prêmio Grand Prix na categoria Mobile, no Festival Internacional da Criatividade
Cannes Lions 2018.
Dentre as propostas teóricas apresentadas ao longo do texto, serão abordadas questões dos
estudos do consumo, do posicionamento das marcas, das relações do novo consumidor com as
mídias digitais e suas consequências de engajamento social e mídia espontânea. Este artigo
observará práticas e discursos publicitários que se apoiam em questões sociais, utilizando uma
concepção comportamental do consumidor contemporâneo. Será resgatada as particularidades do
discurso sobre “tencionalidade” tratado por (LONGO, 2014), considerando fatores cognitivos em
contextos comunicacionais entre as marcas e os indivíduos.
2 . O CONSUMIDOR CONTEMPORÂNEO, OS PROCESSOS DE CONSUMO E A
TENSIONALIDADE DAS MARCAS
Fazendo uma releitura dos conceitos do atual modelo de análise do consumidor, recaímos
inevitavelmente em uma variável de importante representatividade atual comportamental neste
contexto, a internet. Um espaço de conhecimento sem limites, conduzindo o homem ao consumo de
informações o tempo todo. Segundo Conrado Adolpho (2011), pesquisador da comunicação e
marketing digital, “o homem quanto mais conhecimento tem mais fica ansioso com o tempo e com
sua própria vida”. Essa ansiedade atribuída por Adolpho estimula pessoas a incluírem o maior
número de atividades possíveis em suas rotinas. Em pesquisa realizada pela BOX 1824, em 20094,
sobre as características que compõe o novo consumidor, uma dela torna-se cada vez mais evidente
denominada de “psiconomadismo”, corroborando com a explanação de Adolpho, cuja terminologia
é definida como “a ansiedade com a enorme quantidade de opções, faz com que o jovem queira
experimentar tudo no menor tempo possível (...). Aqui temos o imediatismo do tudo ao mesmo
tempo agora” (TORRES, 2009). Atualmente este comportamento não é uma particularidade apenas
dos jovens, mas de grande parte dos indivíduos pelos estímulos sociais e de produção.
A atenção e o tempo dos consumidores ganharam valor para as empresas. Há um imediatismo
de resposta em uma sociedade que tem pressa e menos tempo para perder. A comunicação nas
instituições visa maior agilidade e oferta de conteúdos relevantes e confiáveis para ganhar
notoriedade e espaço neste cenário informacional competitivo. Segundo David Lewis e Darren
Bridges (2014, p. 42) “a falta de tempo resulta, inevitavelmente, em períodos de atenção reduzidos.
4

Os resultados da pesquisa realizada pela BOX 1824 foram publicadas no site Marketing Hoteleiro, por Torres (2009).
Disponível em: https://marketinghoteleiro.com/10-tendencias-de-comportamento-e-consumo-da-geracao-y/. Acesso em:
20 de jun. de 2018.
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Isso, por sua vez, torna os novos consumidores menos dispostos a confiar.”
O desenvolvimento da economia nos últimos anos trouxe um diferentemodelo de negócio,
com decisões mais rápidas e estratégias para economizar tempo e dinheiro. Ao assumir a velocidade
do consumidor, as corporações tendem a produzir mais, usando o mesmo tempo que seus
concorrentes (LEWIS; BRIDGES, 2014). Os consumidores desejam produtos e serviços que os
façam economizar tempo e estão dispostos a pagar por isso.
A atenção é o bem mais precioso no contexto informacional atual. O cérebro do consumidor
não consegue mais dar conta do excesso de informações e para sua defesa, as ignora e deixa de lado
o que não lhe dá interesse (ADOLPHO, 2011), afirmação endossada por Jenkins (2008) ao enfatizar
que se vive na era da “economia da atenção”.
As campanhas de comunicação entendendo este cenário buscam uma constante atualização no
sentido de inovar para despertar o interesse e a atenção dos indivíduos, pois formas mais criativas
de comunicação estimulam o olhar do consumidor.
Importante lembrar que o consumidor percebe o tempo de diferentes maneiras, o que
consequentemente afeta seu nível de atenção. As circunstâncias exigem um nível de alerta, quando
baixo ou alto, a atenção também reduz ou aumenta (LEWIS e BRIDGES, 2014). Assim ocorre com
mensagens comerciais que podem captar ou não a atenção humana.
Lewin e Briedges (2014, p. 60) relatam que a confiança das pessoas com as instituições
mudou no começo do século XXI e que isso foi abalado “à medida que as lojas e comunidades
cresceram e se tornaram impessoais, os vínculos de confiança e fidelidade desapareceram”. A
postura das corporações com relação a ética e transparência passou a ser um fator essencial no
diferencial da marca para o consumidor.
O consumidor, na sua busca por autenticidade, tem procurado se relacionar com suas marcas
como forma de conhecê-la e analisar se deve colocá-la em sua vida ou não. Você só permite
que alguém se torne seu amigo se você confia nele. Com as marcas acontece algo
semelhante, hoje em dia. Credibilidade é tudo (ADOLPHO, 2011, p. 169).

A questão observada pelo autor revela que o consumidor precisa confiar e se identificar com a
marca. “Se a ‘personalidade’ da marca parece diferente de nós, é menos provável que a
compremos” (LEWIS; BRIDGES, 2014, p. 30). Investir na personalidade da marca é ir até a
identidade do próprio consumidor. Muitas marcas acabam sendo rejeitadas porque não fazem parte
do “estilo” de alguns consumidores (SOLOMON, 2015).
Atualmente com a previsibilidade das marcas, é necessário relacionar a identidade com uma
tensão para chamar a atenção do consumidor. O autor Walter Longo intitula essa tensão como
“tensionalidade”. “O neologismo significa a capacidade de incluir tensão à personalidade coesa de
uma pessoa ou marca. E tem a ver com a distância entre a visão que tenho daquela pessoa e daquela
marca e o que ela efetivamente faz para me surpreender, marcar ou chamar atenção” (LONGO,
2014, p. 262)
A identidade da marca estabelece um significado ao consumidor, promovendo tudo aquilo que
a empresa é e dispõe, em troca da lealdade e confiança das pessoas. O vínculo de ambos é o
resultado do maior envolvimento entre marca e indivíduo; quanto maior o envolvimento maior será
a marca.
Esta tensionalidade utilizada pelas marcas seria uma espécie de atrativo de captura de atenção,
por tirar o consumidor da zona de conforto e, muitas vezes, promover reflexões a partir de
campanhas comunicacionais envolvendo inclusive uma mudança de atitude.
Marcas que apoiam seus discursos no fator da tensionalidade aumentam o seu processo de
visibilidade social, que, por um lado pode ser um fator de extrema importância na construção de
mídia espontânea, mas por outro pode acabar se expondo demasiadamente por tensionalizar com

119

questões polêmicas que nem sempre agradam os diferentes perfis dos consumidores.
Em suma, Longo (2014) reforça que as marcas sofrem de déficit de atenção devido as imensas
possibilidades informacionais que bombardeiam os consumidores. Por este motivo, precisam de
uma dose de tensão para gerar atenção. Quanto mais características opostas as marcas possuem
dentro delas, maior a tensão gerada ao consumidor.
3. O ENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO E AS DECISÕES DE CONSUMO
A concepção de uma marca carrega não apenas traços de personalidade, mas a transmissão de
ideias, conceitos, sonhos e estilos de vida (CARRIL, 2007). Construir autenticidade e ainda fazê-la
bem-sucedida tem se tornado crucialem um ambiente pulverizado pelasmarcas, principalmente
quando a atenção, a confiança e a fidelidade dos consumidores são tão disputadas. Por isso, a
importância do relacionamento da marca com o consumidor, pois sem envolvimento não há como
existir lealdade.
O envolvimento está relacionado à pessoa, ao objeto ou à situação, de modo que cada
consumidor se envolve de maneira diferente com o meio (BARROS; SAUERBRONN, 2012), pois
se baseia nas necessidades, valores e interesses individuais (SOLOMON,2015).
Dentro deste princípio do envolvimento, a base encontra-se no estímulo proposto pelas
marcas, que segundo Barros e Sauerbronn (2012) relaciona-se diretamente com a percepção de
importância e interesse da compra pelo consumidor, com a identidade pessoal e o produto, o valor
simbólico do produto e o conhecimento sobre a categoria do produto.
Apesar da escassez de atenção e tempo, a participação dos consumidores se tornou mais ativa
no mercado, por questões atribuídas às práticas culturais e sociais. Atualmente, com a
potencialização da tecnologia informacional digital, a participação tornou-se mais acessível e, de
certa forma, democrática pela dissipação e acessibilidade das ferramentas.
Lewis e Bridges (2014, p. 104) apontam três circunstâncias que motivam o envolvimento das
pessoas, no quesito do que as fazem investir tempo e atenção, que seria o (1) “poupar tempo”,
reduzindo consideravelmente a demora no momento de encontrar produtos e atende as necessidades
do indivíduo, como ocorre na compra de produtos em lojas online, por exemplo; (2) “obter ganho
pessoal”, quando a empresa oferta alguma recompensa ou um serviço gratuito para obter
envolvimento dos consumidores, como sorteios em redes sociais e (3) “divertir-se”, no qual a
empresa oferta entretenimento com o objetivo de atrair consumidores, tal como jogos que
proporcione interação com o consumidor.
O aumento persuasivo na comunicação das organizações está diretamente ligado ao
envolvimento do consumidor. Quanto maior a identificação do consumidor com os atributos e
informações da marca, mais alto será seu envolvimento e motivação para prestar atenção em
produtos e serviços (ARENS; SCHEFER; WEIGOLD, 2013).
Arens, Schefer e Weigold (2013) ao explicarem o processo de persuasão do consumidor,
focando nos interesses da publicidade e propaganda, apresentam um modelo de envolvimento
denominado “rota central de persuasão”, que perpassa pela atenção, compreensão e persuasão
(figura 1).
Nesta rota, os autores identificam o primeiro contato com a mensagem, a “atenção”, como
sendo o interesse principal nas informações do produto, perpassando pela “compreensão” com o
desenvolvimento de ideias mais elaboradas sobre o benefício do bem de consumo, fechando com o
mecanismo de “compreensão”, fator ligado a três importantes pilares: as crenças, a postura com
relação a marca e a própria intenção de compra. Sem o processo de persuasão comunicacional, os
autores sugerem que o modelo utilizado seria o da “rota periférica de persuasão”, cujos itens
perpassam pelos mesmos pontos da atenção, compreensão e persuasão, mas com um peso menor de
importância nas relações de consumo, pela falta de envolvimento com o produto, serviço,
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mensagem ou marca.

FIGURA 1- ROTAS CENTRAL E PERIFÉRICA DE PERSUASÃO
FONTE: ARENZ; SCHAEFER; WEIGOLD (2013)

Quando o consumidor percebe que um determinado produto ou serviço atende suas
necessidades, consequentemente há um aumento de envolvimento do indivíduo, seguido para uma
decisão de compra. Neste contexto, torna-se evidente que o consumo não é apenas um ato que
envolve a resolução de uma necessidade, mas um agregado de valores que enaltecem e convencem
o indivíduo de que seu desejo de compra é algo indispensável, tornando-o uma necessidade criada
pela persuasão comunicacional da marca.

4. O PROCESSO DE COGNIÇÃO COMO BASE NAS ESCOLHAS DE CONSUMO
Este tópico dialoga sobre a busca de informações pré-compra, cujo processo de cognição
representa uma etapa importante na procura do máximo de informações sobre os produtos e as
decodificações possíveis a partir destes dados, com a finalidade de tornar a decisão de consumo
mais assertiva e sensata.
Quando o consumidor percebe que determinado produto ou serviço atende suas necessidades,
consequentemente há um aumento de envolvimento do indivíduo, seguindo para a decisão de
compra. Ao considerar esse processo pela abordagem de tomada de decisão cognitiva, podemos
dividir em cinco etapas: (1) reconhecimento do problema, (2) busca de informações, (3) avaliação
de alternativas, (4) escolha do produto e (5) avaliação pós-compra (SOLOMON, 2015).
A primeira etapa, “reconhecimento do problema”, ocorre quando o consumidor compara seu
estado atual sem o produto, com o estado desejado pós-aquisição, tendo em vista que apresentar a
solução ao consumidor é uma oportunidade para as marcas. A segunda etapa trata da “busca de
informações”, sendo a ação pela qual o consumidor procura o máximo de informações dos
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produtos, serviços e marca no mercado, para tomar uma decisão mais assertiva. Esse processo
tornou-se algo rápido e de fácil acesso com as possibilidades ofertadas pela internet. Por outro lado,
o volume de informações pode confundir o consumidor neste momento, caso não tenha claro o tipo
de informação que procura poderá perder o foco original. Neste cenário, alternativas para ajudar o
consumidor durante o processo da busca de informações e de cognição são ofertados aos
indivíduos, como o “cibermediador”, apontado por Solomon (2015, p. 51) que seria “um termo
utilizado para um site ou aplicativo que ajuda a filtrar e organizar informações do mercado online
para que os clientes possam identificar e avaliar de maneira mais eficiente as alternativas”.
De uma forma mais prática, seriam os sites que registram os comentários de outros
consumidores baseados em suas experiências individuais de consumo com os diversos produtos,
serviços e marcas, o que chamamos de recomendação ou endosso via web. Para não gastar tempo, o
consumidor contemporâneo costuma buscar especialistas ou recomendações para assegurar que
tanto seu dinheiro quanto seu tempo serão bem investidos (LEWIS; BRIDGES, 2004).
Na terceira etapa de “avaliação de alternativas”, o consumidor examina as opções levando em
consideração diversos critérios, que se tornam importantes quando os atributos avaliativos são
semelhantes, logo o consumidor terá que encontrar motivos para escolher um e deixar os outros de
lado (SOLOMON, 2015).
A quarta etapa corresponde à “escolha do produto” depois do levantamento de informações
necessárias, avaliado as qualidades boas e ruins dos bens de forma a eliminar atributos e rever os
benefícios, até a chegada na tomada de decisão (SOLOMON, 2015).
Por fim, a quinta etapa de “avaliação pós-compra” ocorre quando o produto ou serviço é
experimentado e se verifica se ele atende às expectativas do cliente ou não. É uma etapa importante,
pois exerce grande influência no comportamento do consumidor futuramente, além de construir a
reputação da marca de acordo com a experiência daquele ato de consumo.
Na busca por compreender as reações dos indivíduos nas relações de consumo e os reflexos
na publicidade, os autores Belch e Belch (2014) incorporaram o processamento cognitivo em seus
estudos comunicacionais, avaliando os pensamentos que os consumidores apresentavam quando
liam, viam ou ouviam uma mensagem publicitária. A abordagem revelou que as respostas estavam
associadas às atitudes com relação ao anúncio, à marca e às intenções de compra (BELCH;
BELCH, 2014, p. 167). A partir do estudo em questão, os autores dividiram em três categorias de
respostas cognitivas: pensamentos referentes ao produto ou mensagem, pensamentos orientados
para a fonte e pensamentos relacionados à execução do anúncio (figura 2).

FIGURA 2 - CATEGORIAS DE RESPOSTAS COGNITIVAS
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FONTE: BELCH; BELCH (2014, P. 168)

Na categoria definida como “pensamentos sobre produto ou mensagem”, foram analisados
pensamentos ligados ao produto ou serviço e/ou aos argumentos da mensagem. Observou-se os
argumentos favoráveis e os contra-argumentos. Os argumentos favoráveis são aqueles que apoiam a
mensagem do anúncio. Nos contra-argumentos estão inclusos os que expressam desaprovação a
opinião ou visão declarada na mensagem. Isso ocorre quando os argumentos se contrapõem aos
valores e convicções do indivíduo.
Com relação à categoria “pensamentos orientados para a fonte”, ressalta-se a origem da
mensagem, a depreciação da fonte ou pensamentos negativos sobre o porta-voz ou a organização
que as faz alegações. (BELCH; BELCH, 2014, p. 168). Quando o porta-voz é visto de forma
negativa, diminui a probabilidade da mensagem ser vista com bons olhos pelo consumidor. Por
outro lado, quando os receptores têm pensamentos favoráveis sobre a fonte, o efeito é positivo com
relação a aceitação da mensagem.
A última categoria definida como “pensamentos relacionados à execução do anúncio” trata
dos pensamentos direcionados ao anúncio em si e não especificamente sobre as mensagens. Os
pensamentos dizem respeito aos aspectos favoráveis e desfavoráveis sobre a execução do anúncio,
criatividade, efeitos visuais, cores e tons de voz.
As atitudes com relação aos anúncios geram grande importância na construção de
posicionamento das marcas. “Os anunciantes estão interessados nas reações dos consumidores
perante os anúncios porque sabem que as reações afetivas são um determinante importante na
eficácia da propaganda, visto que podem ser transferidas para a marca ou influenciar diretamente as
intenções de compra” (BELCH; BELCH, 2014, p. 16). É válido ter em mente que estes elementos
influenciam de forma significativa no sentimento do consumidor, construindo uma imagem positiva
e respeito ao anúncio e principalmente à marca.
5. ESTRATÉGIAS DA COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA UTILIZADAS NA
CAMPANHA “DETECTOR DE CORRUPÇÃO” DO RECLAME AQUI
Na comunicação publicitária encontramos exemplos de marcas que possuem um grande
envolvimento com seu público, como é o caso do Reclame AQUI. Em sua última campanha sobre o
aplicativo “Detector de Corrupção”, ou “Detector de Ficha de Políticos” como é chamada
recentemente, impactou milhares de pessoas pela facilidade de acessar os processos de corrupção e
improbidade administrativa de políticos, usando apenas um smartphone.
O vídeo de lançamento da campanha5 mostra como o aplicativo pode resolver o problema de
reconhecimento de políticos corruptos, apresentando a funcionalidade do programa com o repórter e
humorista Maurício Meirelles. O software funciona como um dispositivo de reconhecimento facial
calibrado à fisionomia dos políticos brasileiros, mediado pelo smartphone. Para ativar o aplicativo o
usuário aponta a câmera do dispositivo na direção da imagem do político para o reconhecimento
facial e, após a leitura dos traços físicos, o aplicativo traz informações da ficha do indivíduo.

5

Vídeocase disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ItoFogoM39w>. Acesso em: 30 de jun. de 2018.
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FIGURA 3 - VÍDEO CASE RECLAME AQUI – TELA DE RESULTADOS
FONTE: VÍDEO CASE DETECTOR DE CORRUPÇÃO (2018)

A proposta do aplicativo é dar acesso às informações, baseadas nos institutos Datafolha e
Ibope, disponibilizando um conteúdo confiável e público à população brasileira, acessados pelos
dispositivos eletrônicos do próprio consumidor. O banco de dados utilizado pelo dispositivo
abrange informações oficiais instituídas em diversos tribunais e instâncias para presidentes e vicepresidentes que estão vivos, governadores e vices, deputados federais que foram eleitos a partir de
2014, senadores eleitos desde 2010, além de identificar os políticos que ocupam ou ocuparam
cargos eletivos nos últimos 8 anos, também identifica os pré-candidatos listados aos cargos de
presidente e governadores nas eleições de 2018, mesmo que nunca tenham exercido mandatos
públicos.
A ferramenta apresenta-se com um viés social e apartidário, distribuída de maneira gratuita no
Google Play. Segundo dados métricos fornecidos no videocase da campanha, participante do
Festival Internacional da Criatividade Cannes Lions de 2018, tornou-se o aplicativo mais baixado
do ano, alcançando mais de 400 mil downloads orgânicos na primeira semana, além de impactar
120 milhões de pessoas. A campanha teve grande repercussão atingindo aproximadamente 1.098
milhões de visualizações no vídeo de divulgação nas primeiras semanas, mesmo sem investir na
compra de mídia. A ação alcançou 37 mil compartilhamentos e 1,3 mil comentários só no
Facebook, exposta também em outras redes sociais como Instagram, Twitter, Youtube, Google Plus
e Linkedin (VIDEOCASE RECLAME AQUI, 2018).
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FIGURA 4 - APP DETECTOR DE FICHA DE POLÍTICO
FONTE: PLAY STORE

Observou-se nesta campanha aspectos que integram o consumidor contemporâneo, fazendo
uso do aplicativo mobile como plataforma para aprofundar o relacionamento com o público
(LEWIS; BRIDGES, 2014). O software se apresenta como um canal de comunicação eficiente, pela
mobilidade e praticidade no cotidiano, de modo que a marca estabeleça contato direto com o
consumidor. Isso permitiu a economia de tempo e decisões mais rápidas ao usuário, utilizando-se da
câmera do celular como ferramenta para identificação dos políticos. A estratégia do Reclame Aqui
ofereceu o contato e a dissipação de informações confiáveis, devido a base de dados utilizada estar
vinculada à consolidados institutos de pesquisa, um argumento que não só ajudou o aumento do uso
do aplicativo, mas também permitiu fortalecer a marca Reclame Aqui como um fornecedor de
produtos confiáveis.
O Reclame Aqui transmitiu sua identidade à mensagem do “Detector de Corrupção”,
(LONGO, 2014), pois trata um assunto sério como corrupção e improbidade administrativa de uma
forma descontraída com um apresentador humorista.
Como estratégia de marca, o Reclame Aqui mostrou-se como uma empresa séria, mas com a
comunicação mais descontraída, como apresentado na página da marca no Facebook (figura 5),
tendo um alinhamento estratégico do posicionamento da comunicação com a campanha em questão.
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FIGURA 5 - FAN PAGE DO RECLAME AQUI
FONTE: FACEBOOK, PERFIL DA AUTORA

O site de registros de reclamação do Reclame Aqui revela uma personalidade “descontraída”,
porém “séria”, ao tratar dos problemas dos consumidores com milhares de empresas. Esta
contradição de atributos provoca uma tensão que vem atraindo a atenção do público do Reclame
Aqui. "Essa capacidade de conciliar opostos fascina sempre. E muitas marcas têm se mostrado
competentes em trabalhar a tensionalidade" (LONGO, 2014, p. 240). O que Longo denomina de
“tensionalidade” reflete na apresentação da campanha em questão, que resultou no sucesso da ação.
"Marcas com tensionalidade se destacam das demais, redefinem as expectativas da categoria e
ganham a preferência do consumidor" (LONGO, 2014, p. 270).
O humorista Maurício Meirelles se apresenta como o porta-voz da mensagem (BELCH;
BELCH, 2014), transmitindo as informações de forma bem humorada e satirizada. Compreende-se
que a empresa optou pelo humorista pela semelhança com a personalidade da marca, quando o
repórter tratava de fatos ocorridos no Brasil, com humor e brincadeiras, com sua participação no
programa de televisão CQC (Custe o Que Custar).
A identidade da marca estabelece valores e sentimentos igualmente aceitos pelo consumidor
como as incertezas nas eleições de 2018, a falta de confiança na política brasileira e a visão do
Brasil ser considerado um dos países mais corruptos do mundo, baseado pelo site da Transparência
Internacional (BELCH; BELCH, 2014), gerando envolvimento por parte do público (ARENS;
SCHEFER; WEIGOLD, 2013).
O reconhecimento das mesmas convicções entre o público e a marca e a argumentação da
mensagem, conduziu o indivíduo a obter razões suficientes para consumir e atribuir importância ao
produto (BELCH; BELCH, 2014). A campanha publicitária do Reclame Aqui relatou sobre um
contexto problemático social pelo qual o público vem passando, quando o apresentador utiliza o
próprio aplicativo para entrevistar os políticos, questionando-os sobre seus crimes e eles negam as
informações demonstradas no app.

126

6. CONCLUSÃO
A disputa pela atenção e tempo dos consumidores leva instituições a buscarem inovação na
transmissão da mensagem, de modo a provocar o olhar do consumidor. O uso de ferramentas
visuais, conteúdos relevantes e plataformas tecnológicas tem sido uma alternativa para ganhar
notoriedade mercadológica. O contexto atual do comportamento do consumidor oferece rapidez no
processo de compra e experiências que aprofundem o relacionamento marca-público, isso ocorre
quando a empresa se coloca em uma posição de pessoalidade e disponibilidade ao público.
O conjunto de valores e atributos institucionais estimula o consumidor à compra,
condicionando a atenção do mesmo à marca. Essa atenção se dá a partir da tensão da personalidade
da marca, mediante as características opostas que atraem os olhares do público, além dos valores
atribuídos nos materiais comunicacionais, pelos quais influenciam o comportamento e
envolvimento social do consumidor.
A participação do consumidor no mercado transforma a maneira das organizações lidarem
com questões culturais e sociais, principalmente quando a acessibilidade a tecnologia digital é ainda
maior. As instituições tendem a construir sua imagem e seus produtos apoiados em valores e
informações aceitos por seu público, captando a atenção e proporcionando reflexão ao consumidor
sobre a importância do produto e a intenção de compra.
A relevância de investimento na personalidade da marca se tornou evidente para as
organizações, em virtude da necessidade que consumidor contemporâneo possui em confiar e se
identificar com os valores da empresa. Como resultado, o vínculo desta relação proporciona maior
engajamento por parte do consumidor e visibilidade da marca. Um exemplo disso é a campanha
publicitária do aplicativo “Detector de Corrupção” do Reclame Aqui, que exibe grande participação
do público pelos valores que a ação carrega.
O site de reclamações apoia sua imagem e visão em construir um mundo melhor, isso foi
transferido no aplicativo que respondeu ao desejo do consumidor brasileiro, captando o sentimento
de incertezas políticas e a falta de confiança nos representantes do país. Devido a relevância social,
inovação e a tensionalidade da marca, o aplicativo levou o prêmio Grand Prix na categoria Mobile,
no Festival Cannes Lions.
A novidade da publicidade em trazer um aplicativo de serviço e cidadania trouxe a
tensionalidade abordada por Longo (2014). Resgatando aqui algumas reflexões sobre os pilares da
convergência de Jenkins (2008), é possível estabelecer analogias com a campanha em questão: a
“convergência de meios de comunicação”, visto neste exemplo pelos aplicativos, vídeo publicitário,
celular, entre outros; a “cultura participativa”, que potencializa o público a participar ativamente da
ação, comprovada pelo número de downloads do aplicativo e sua repercussão nas mídias digitais e
a “inteligência coletiva”, materializada pela apropriação e construção coletiva de conhecimentos,
por parte do público, a partir da incorporação do aplicativo e seu cotidiano.
A tensionalidade extrapola os limites comerciais da marca, levando conteúdo de relevância
social. Não se trata de trazer o pensamento ingênuo no sentido que as estratégias publicitárias são
desenvolvidas para ajudar a população, mas que podem ser alinhadas aos interesses mútuos. Para as
empresas, este tipo de atividade amplia os pontos de contato da marca com os consumidores e, em
contrapartida, o público destina sua atenção ao que pode ter alguma utilização em seu contexto.
Estamos falando, então, de uma mudança de cultura nas práticas da própria constituição das
estratégias publicitárias contemporâneas.
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RESUMO
Este estudo tem o objetivo de analisar os trabalhos apresentados ao longo desta década no GT de
Recepção da Compós, com ênfase nos artigos que abordam a recepção a partir das temáticas gênero
e identidade. Para responder à questão “De que forma os pesquisadores correlacionam gênero e
identidade aos estudos de recepção?” adotamos como procedimento metodológico os pressupostos
da pesquisa documental, especificamente das pesquisas definidas como estado da arte (FERREIRA,
2002) e técnicas da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) para a coleta e análise do material. Ao
todo, foram avaliadas 88 pesquisas sendo o recorte temporal de 2010 até o evento mais recente, em
2018. Deste total, encontramos 12 trabalhos que abordam gênero e sete que trazem a identidade
para a discussão. Quando relacionados os conceitos, encontramos sete artigos que fazem o
tensionamento entre as duas abordagens. Apesar do crescente interesse em relação aos assuntos,
percebemos um vasto campo ainda a ser debatido sobre gênero e identidade – tanto em pesquisas
específicas como as que exploram os temas de forma conjunta.
Palavras-chave: Gênero; Identidade; Análise de Conteúdo; Estudos de Recepção; estado da arte

1. INTRODUÇÃO
O enfoque nas conexões entre meios e sujeitos trazidos pelo desenvolvimento dos estudos de
recepção latino-americanos representaram uma renovação importante para a área da comunicação.
Entre os temas que passaram a estar em pauta entre os pesquisadores da área estavam questões
relacionadas à construção das identidades dos receptores. A forma como os meios de comunicação
constroem e fazem circular os estereótipos sobre etnia, classe, gênero, entre outros, e,
consequentemente, como essas imagens são apropriadas e tensionadas, como se reafirmam ou são
confrontadas pelos sujeitos nos contextos em que essas narrativas circulam passaram a estar na
pauta dos estudos.
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10oENPECOM.
2 Mestranda do programa em Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (PPGCOM/UFPR),
larissadrabeski@gmail.com.
3 Mestranda do programa em Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná (PPGCOM/UFPR),
joanagal@gmail.com. Bolsista Capes.
4 Doutora em Comunicação, professora do programa em Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do
Paraná (PPGCOM/UFPR), vmichela@gmail.com.
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Entre as diversas razões para se escolher a relação entre identidade e gênero como tema de
estudo, podemos destacar a imagem da mulher ou do homem, que por vezes é reforçada através dos
conteúdos midiáticos – em grande parte, inclusive, de forma limitada e resumida. 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 essa ideia a cada narrativa produzida.
Esses conteúdos que demonstram muitas vezes estereótipos de gênero atravessam os
processos de identificação dos sujeitos. É para essa relação que se volta a atenção nesse artigo, com
o objetivo de identificar o quanto a relação de gênero com a identidade tem sido analisada entre os
estudos de recepção no Brasil, tendo como foco os artigos apresentados durante o Encontro Anual
da Compós. Diante desse contexto buscamos responder à questão: “De que forma os pesquisadores
correlacionam gênero e identidade aos estudos de recepção?”.
O estudo, que se caracteriza como documental, inserindo-se na proposição das pesquisas
denominadas como “estado da arte” (FERREIRA, 2002), foi realizado com base na análise de
conteúdo proposta por Bardin (2016), tendo como recorte analítico o intervalo entre os anos de
2010 e 2018. A escolha dos encontros anuais da Compós se justifica pela importância histórica que
o evento tem para a área da comunicação. Conforme Escosteguy e Jacks (2005), o início da década
de 1990 indicou uma forte movimentação neste sentido nas pesquisas acadêmicas da área e, foi
neste período que surgiu esta que é uma das principais experiências que congregam pesquisadores
com esse interesse. Fundada em 16 junho de 1991, a Compós “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, 2018). No que se refere ao seu Encontro anual, realizado desde 1992 5, 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,
2018). Atualmente, são 20 GTs6 que congregam pesquisadores e pesquisas de todas as regiões do
país, especialmente aquelas desenvolvidas no âmbito dos PPGs em Comunicação.

5

A primeira edição foi realizada na ECO/UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro.
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.
6
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A partir da análise da frequência da ocorrência de trabalhos com a temática em cada ano, dos
autores que realizaram pesquisas na área e concentração regional dos estudos é possível lançar luz
sobre o desenvolvimento dessas pesquisas nos últimos anos, identificando quem são os principais
sujeitos da pesquisa quando abordamos a temática. A análise dos conceitos mobilizados e das
escolhas metodológicas também permitem identificar as tendências para o desenvolvimento de
estudos na área.

2. ESTUDOS DE RECEPÇÃO NO BRASIL

Entrando no universo dos estudos de recepção, Escosteguy e Jacks (2005) traçam um
panorama sobre este segmento de pesquisa, explicando que o estudo dos efeitos, primeira
abordagem citada pelas autoras, 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 os 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 tecnologias de comunicação. 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
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MARPLAN (criado em 1958). A realidade começa a mudar anos mais tarde, quando se iniciam as
pesquisas no campo da recepção na área acadêmica – ainda que a princípio, fora da área da
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 afirma que no final dos anos 1980, essa temática se consolida como
uma vertente de investigação no campo acadêmico da Comunicação. Depois da circulação e
incorporação da teoria das mediações de Martin-Barbero em diversos estudos do final dos anos 90,
observa-se uma forte atenção ao contexto dos receptores, bem como o fraco interesse em relação ao
conteúdo propriamente dito dos programas. “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)

2.1 IDENTIDADE E RECEPÇÃO

Ainda de acordo com Escosteguy (2008), 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.
Dessa forma, as reflexões sobre identidade se constituíram como um dos eixos centrais nos
estudos de recepção brasileiros, sendo um conceito bastante acionado para a compreensão da
relação do receptor com os meios. A descentração das identidades ocasionadas pelos processos de
globalização esteve no centro dos debates que acompanharam a propagação dos Estudos Culturais
na América-Latina nos anos 1980. No que se refere à utilização da temática das identidades no
estudos de recepção realizados no Brasil, na década de 1990, foram produzidas quatro dissertações
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e uma tese relacionando identidade aos estudos de recepção7. Já nos anos 2000, o interesse cresce
consideravelmente, passando para 51 pesquisas (WOTTRICH, 2014)8. Por fim, entre os anos de
2010 e 2015 o interesse parece se manter, com o levantamento de 22 investigações 9 (OIKAWA E
SILVA, 2017).
A noção do deslocamento do sujeito diante das mudanças ocasionadas pela globalização é
colocada em debate por Stuart Hall - o autor é a principal referência dos estudos de recepção que
discutiram identidade, sendo o mais citado entre os anos de 2000 a 2009 (WOTTRICH, 2014) e
2010 e 2015 (OIKAWA E SILVA, 2017). O aceleramento do processo de globalização desde os
anos 1970 traz três consequências para as identidades: desintegração das identidades nacionais
como resultado da homogeneização cultural, reforço de algumas identidades locais e surgimento de
identidades híbridas (HALL, 2000). A crise de identidade está dentro do que Hall caracteriza como
“processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das
sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma
ancoragem estável no mundo social” (2000, p. 7). Nesse processo de fragmentação, a ideia de uma
identidade unificada e estável é substituída pela ideia de identidades múltiplas e instáveis, muitas
vezes não completamente resolvidas ou até mesmo contraditórias. É interessante destacar que é
justamente quando a identidade entra em crise que ela é posta em questão, ou seja, a partir dos
elementos que levam aos deslocamentos dos sujeitos, teremos as condições para estudar e refletir
sobre a questão das identidades.
A crise de identidade de que trata Stuart Hall (2000) leva à fragmentação de diversos
cenários que até então eram referência para a identificação dos indivíduos, dentre eles as paisagens
de gênero e sexualidade (HALL, 2000). A temática da identidade tem sido eixo relevante para os
estudos de recepção e o estudo dos múltiplos aspectos que atravessam a constituição do sujeito,
dentre eles o gênero, aparece cada vez mais frequente entre os estudos de recepção brasileiros,
como veremos nos tópicos a seguir.

2.2 GÊNERO E RECEPÇÃO

7

De um total de 45 estudos de recepção (entre teses e dissertações) desenvolvidos nos então 11 PPGs em Comunicação
brasileiros. (JACKS, MENEZES E PIEDRAS, 2008)
8
De um total de 209 estudos de recepção (entre teses e dissertações) desenvolvidos nos então 44 PPGs em
Comunicação brasileiros (JACKS (org), 2014)
9
De um total de 102 estudos de recepção e 71 de consumo midiático (entre teses e dissertações) (JACKS (org), 2017)
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A diferença entre mulheres e homens é inegável. O que se constrói em nome dessa
diferença, porém, 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. “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.
As questões envolvendo gênero se apresentam na mídia muitas vezes reafirmando as
diferenças construídas e determinadas entre homens e mulheres. 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
mídia impressa 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”. (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 de 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).
Tomazetti e Coruja (2017) reafirmam esta ideia, explicando que as instituições midiáticas
possuem um status definidor na propagação e ou desmistificação das construções e das
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interpelações de gênero na esfera cultural. Para os autores, é importante refletir como os estudos em
comunicação vêm pensando as problemáticas de gênero, principalmente sob o viés do consumo e da
apropriação dos discursos midiáticos pelos sujeitos, de modo a propor novas esferas de pensamento
social.
As críticas vão além. Jacks e Escosteguy (2005) 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 papeis 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). Por fim, Tomazetti e Coruja (2017) concluem que para
avançar esses paradigmas (refletidos desde a década de 70 nos estudos de gênero), os estudos de
recepção e de consumo midiático “necessitam ampliar seu horizonte de discussão e suas escolhas
empíricas tanto de objetos, ou formas de olhar para esses objetos, quanto de temáticas que
necessitam de empreendimentos mais apurados e refinados teoricamente” (p.189). Ainda assim,
vale destacar os dados registrados no Brasil nas últimas décadas, em relação aos estudos de gênero.
Na década de 1990, por exemplo, apenas sete estudos tratavam de recepção feminina10. Já entre os
anos de 2000 a 2009 houve uma maior articulação dentro da categoria e se encontram, também, os
primeiros trabalhos problematizando questões da identidade de gênero: 30 estudos focam nas
mulheres como público11. Deste total, 15 promovem a discussão sobre recepção e relações de
gênero. Por fim, entre os anos de 2010 e 2015, destacam-se 33 trabalhos12 que tratam da temática –
Sendo que 19 deles são estudos de recepção. (TOMAZETTI; CORUJA, 2017).

2.3 ESTUDOS DE RECEPÇÃO SOBRE IDENTIDADE NA COMPÓS

Entre os anos de 2010 e 2018, foram apresentados 88 artigos dentro do GT Recepção:
Processos de Interpretação, Uso e Consumo Midiáticos, que na sequência será apresentado como
GT de Recepção. A partir da análise do título, resumo e palavras-chave foram filtrados os trabalhos
que continham a palavra identidade13. O primeiro trabalho que traz o debate sobre a temática nos
10

De um total de 22 trabalhos que refletiam questões sobre as mulheres e a mídia, defendidos em PPGs de
Comunicação brasileiros. (JACKS, MENEZES, PIEDRAS, 2008)
11
De um total de 209 estudos de recepção produzidos na década. (TOMAZETTI; CORUJA, 2017, p.173)
12
De um total de 191 estudos analisados sobre gênero (TOMAZETTI; CORUJA, 2017, p.174).
13
Para esse estudo, optamos por incluir apenas os trabalhos que incluem o termo específico identidade.
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anos 2010 é de 2014 e a discussão aparece todos os anos desde então, com destaque para 2016,
quando temos três artigos que discutem a temática.
Quadro 1: Trabalhos de recepção que abordaram a temática identidade.
Trabalho

Autor

Universidade

Ano

Pesquisas de recepção em jornalismo: o Jornal Nacional
como objeto de estudo e a identidade como categoria de
análise

Lourdes A. P. Silva
Felipe da Costa Erika Oikawa

2018

Telenovelas, classe e capital simbólico

Veneza Ronsini

UNISA - SP
UFSC - SC
CESUPA
PA
UFSM - RS

Os sentidos das telenovelas nas trajetórias sociais de
mulheres da classe dominante

Veneza Ronsini, Otávio Rosa,
Hellen Barbiero, Marina
Machiavelli

UFSM - RS

2016

Problematizações para pensar as apropriações/produções
digitais de jovens

Lívia Saggin e Jiani Bonnin

UNISINOSRS

2016

O Fandom e seu potencial como comunidade
interpretativa:uma discussão teórico-metodológica para os
Estudos de Recepção

Regiane Ribeiro

UFPR - PR

2016

Uma abordagem paranaense sobre o consumo cultural
juvenil e a convergência midiática: um relato analítico

Regiane Ribeiro e
Brönstrup Silvestrin

UFPR - PR

2015

Cultura, identidade e Perspectivas de Cidadania: Uma
pesquisa de recepção dos processos comunicativos na
comunidade CS POA

Tamires Ferreira Coêlho

UFMG - MG

2014

Celsi

2017

A concentração regional dos estudos é notável: seis trabalhos foram apresentados por
pesquisadores ligados a instituições da região Sul, sendo um deles fruto de uma coprodução entre
Santa Catarina, São Paulo e Pará. Somente no Rio Grande do Sul, foram produzidos quatro
pesquisas sobre a temática nesse período, o que demonstra a tradição dos programas sulistas nesse
tipo de estudo. Por outro lado, a concentração pode ter como consequência uma limitação dos tipos
de identidade analisados, bem como das populações e dos fenômenos investigados.
A principal referência entre os trabalhos que discutem identidade é Stuart Hall, citado em
seis pesquisas, seguindo a tendência já verificada por Wottrich (2014) e Oikawa e Silva (2017) que
destacaram o autor como o mais citado entre os estudos de recepção relacionado à identidade. Outro
autor bastante relevante para a área é Jesús Martín-Barbero, citado em cinco dos trabalhos, o que
destaca a contribuição do seu modelo das mediações para os estudos de recepção e demonstra a
possibilidade de articulação ao conceito de identidade.
Identidade cultural (COÊLHO, 2014), identidades juvenis (RIBEIRO e SILVESTRIN,
2015; SAGGIN e BONIN, 2016), identidade de gênero (RONSINI et al, 2016), identidades dos fãs
(RIBEIRO, 2016) e identidade de classe (RONSINI, 2017) foram os tipos de identidade analisados
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nos sete artigos encontrados no período. A variedade de temáticas reafirma a variedade de
processos que atravessam e são atravessados pelas questões das identidades. Um dos trabalhos
discute a questão metodológica tratando a identidade como categoria de análise para estudos de
recepção em jornalismo (SILVA e OIKAWA, 2018).

2.3 ESTUDOS DE RECEPÇÃO SOBRE GÊNERO

O estudo analisou também no intervalo de análise artigos que tinham alguma relação com a
temática das identidades e relações de gênero. Para conseguir identificá-los dentre os 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 88 artigos dentro dos GTs, porém, apenas 12
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. Apesar de que, ao menos em relação aos encontros da Compós os números
apresentam um crescente, mas ainda lento, interesse no tema. Somente nos dois últimos anos de
evento, por exemplo, foram encontrados seis trabalhos com esta abordagem. Outro destaque
interessante sobre o tema é levantado por Tomazetti e Coruja (2017), ao afirmarem que existe certa
comodidade no uso de quadros teóricos conceituais formadores das pesquisas de recepção, muitas
vezes, deixando de lado a possibilidade de produzir novos conceitos e enfrentamentos entre a teoria
e o objeto. Para os autores, por exemplo, existe uma grande lacuna em relação às temáticas de
homossexualidade e masculinidades dentro dos estudos de gênero, aspecto que também já havia
sido apontado por John e Costa (2014) referente à década anterior e que, portanto, não teve
mudanças ao longo desta década.
Ainda que o tema não seja tão expressivo dentro do cenário desta pesquisa, nota-se um
aumento de produções com o passar dos anos. Os últimos anos do evento, em 2017 e 2018, foram
os que mais registraram estudos relacionados ao tema, com três e quatro trabalhos selecionados,
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respectivamente. 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.
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 recepçãoque articulam a
temática de gênero. Dos trabalhos selecionados, seis foram realizados com o aporte da televisão –
em trabalhos relacionados principalmente com mulheres e telenovelas. Já o meio internet foi o
segundo escolhido, com a presença de quatro trabalhos. Um dos estudos, “A potência metodológica
dos afetos na pesquisa em Comunicação e a experiência das sertanejas no Facebook” (COELHO,
2018). Nele, a autora fez uma análise das mulheres sertanejas do Piauí, conectadas na rede social. Já
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”
(RIBEIRO; JOHN, 2017). Neste estudo, as autoras traçam uma perspectiva transmidiática dos fãs
da série14 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” (MACEDO, 2011). Vale
ressaltar que, dentre os estudos selecionados, este é o único que realiza uma pesquisa baseada em
campanhas publicitárias. No artigo, a autora busca investigar como as campanhas das sandálias para
mulheres (marca Havaianas) utilizam o humor e seus efeitos entre as consumidoras.
Um ponto interessante dentro da pesquisa que merece destaque é a presença quase unânime
de mulheres autoras envolvidas com a pesquisa de gênero. Dos 12 trabalhos selecionados, apenas
dois foram produzidos por autores do sexo masculino. Um deles, inclusive, participa do trabalho
como co-autor no ano de 2016, sendo acompanhado por mais três pesquisadoras na autoria. O único
trabalho exclusivamente apresentado por autor homem surge apenas no ano de 2018. Ou seja, em
um universo de 12 pesquisas selecionadas, 9 delas têm a autoria de 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, aspecto que não temos subsídios para responder nesta análise, mas que
consideramos um ponto importante e interessante para análises futuras.
Sobre a localização geográfica das pesquisas, nota-se novamente que a grande maioria dos
estudos de gênero são desenvolvidos na região Sul do país. Os pesquisadores dos estados do Paraná,
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.
14
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Rio Grande do Sul e Santa Catarina demostram grande interesse pela proposta, seguidos por São
Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Quadro 2: Trabalhos de recepção que abordaram a temática gênero.
Título
As latinas que vemos: a recepção das personagens da
série Queen of the South
A potência metodológica dos afetos na pesquisa em
comunicação e a experiência das sertanejas no
Facebook
Sobre costurar realidade social e realidade empírica na
recepção: uma proposta de sistematização de gênero e
classe como conceitos analíticos a partir do habitus
Entre usos y apropriaciones de tecnologia digital:
ciberfeminismos contemporáneos

Autor

Universidade

Ano

Paulo Júnior Melo da Luz

Unisinos/Rio Grande do
Sul

2018

UFMG/ Minas Gerais

2018

Milena Freire de OliveiraCruz

UFSM/Rio Grande do
Sul

2018

Graciela Natansohn
Mônica Paz

Estácio FIB/Bahia

2018

UFMG/Minas Gerais

2017

UFPR/Paraná
Univali/Santa Catarina

2017

UFSM/Rio Grande do
Sul

2017

Tamires Ferreira Coêlho

Experimentações metodológicas e interseccionalidade
em relatos de sertanejas conectadas pelo facebook

Tamires Ferreira Coêlho

Circulação de sentidos sobre a mulher da América
Latina: reflexões e tensionamentos a partir da recepção
transmidiática de Orange is the new black

Regiane Ribeiro
Valquíria Michela John

Telenovelas, classe e capital simbólico

Veneza Mayora Ronsini

Telenovela e mundos possíveis na prisão: um estudo
de recepção com mulheres encarceradas

Valquiria Michela John

UFPR/Paraná
Univali/Santa Catarina

2016

Os sentidos das telenovelas nas trajetórias sociais de
mulheres da classe dominante

Veneza Mayora Ronsini
Otávio Chagas Rosa
Hellen Barbiero
Marina Machiavelli

UFSM/Rio Grande do
Sul

2016

Classe social e o consumo de telenovela por mulheres:
um estudo comparativo

Lirian Sifuentes

PUC/Rio Grande do Sul

2015

Aspirações femininas: modelos da televisão e da vida

Veneza Mayora Ronsini
Sandra Depexe
Júlia Schnorr
Fernanda Scherer
Gabriela Gelain

UFSM/Rio Grande do
Sul

2013

Propaganda e humor: suavizando as relações de gênero

Ana Carolina Bernardo
Macedo

UNIP/São Paulo
UFPE/Pernambuco

2011

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. Por fim, o ano de 2018 também apresentou uma autora com interesse reincidente sobre o

140

tema. Foi a vez de Tamires Ferreira Coelho, que já havia proposto - em 2017 - uma discussão sobre
as mulheres sertanejas no Facebook, reforçar o debate com um novo trabalho neste ano.

3. ARTICULAÇÕES ENTRE IDENTIDADE E GÊNERO NOS ESTUDOS DE RECEPÇÃO

Embora possamos afirmar que discutir gênero é discutir identidade, o que analisamos aqui é
se os autores dos artigos apresentados estabeleceram articulações teórico metodológicas entre os
temas. Para identificar essas articulações, foram considerados os artigos que atenderam tanto aos
critérios de coleta de identidade quanto de gênero (Quadros 1 e 2). Num segundo momento,
procedemos uma busca no texto completo dos artigos que tratam de gênero a fim de verificar se há
mais trabalhos que trazem o conceito de identidade, ainda que esse não seja apresentado no título,
resumo ou palavras-chave. Assim, dentre os anos analisados, foram identificados sete artigos que
trouxeram ambas as temáticas para o espaço da recepção
A identidade de gênero, articulada a questões de classe, foi abordada em dois artigos. As
noções de feminilidade e as relações de gênero com base em um estudo com 24 mulheres de classe
popular e dominante, de diferentes gerações são discutidas por Ronsini et al (2013). Enquanto a
historiografia brasileira apresenta a identidade nacional baseada no erotismo, a sensualidade não é
percebida dessa forma pela maioria das mulheres. Indiretamente, as mulheres entrevistadas
reproduzem a ideia de sensualidade ligada às classes populares advinda da historiografia ao
salientar a vulgaridade na novela como vinculada às personagens de classe popular, mesmo com
tantos outros exemplos de mulheres de classe alta cujo comportamento sexual ou estilo também
podem ser comparado àqueles que elas reprovam. Entre as receptoras das novelas de classe alta, a
maioria não aprova o estilo sensual das personagens de novelas de classe popular.
As mulheres de classe dominante são foco de outro estudo de recepção de telenovelas
brasileiras do horário nobre da Globo (RONSINI et al,2016). O objetivo dos autores é compreender
como os usos sociais da ficção televisiva influenciam na construção de feminilidade de classe, nesse
caso, é possível notar as relações entre identidade de classe e identidade de gênero, tanto nas
discussões teóricas quanto nas proposições metodológicas da pesquisa realizada. A noção de classe
é baseada no trabalho de Pierre Bourdieu e o aporte teórico principal dos conceitos de identidade
vêm de Giddens, com Modernidade e Identidade. A partir do questionamento sobre o papel da
telenovela e na busca por compreender a identificação entre elas e personagens da telenovela, os
pesquisadores notaram que a identificação das mulheres do estudo se dá principalmente com
personagens que representam o modo de vida das classes médias ou alta.
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Quando ocorre a

identificação com personagens com as quais há diferença de classe, as mulheres entrevistadas
demarcam a proximidade de gênero.
A relação da identidade de mulheres latinas com a ficção seriada também aparece em mais
de uma pesquisa e de autores diferentes. Ribeiro e John (2017) analisam a recepção transmidiática
de Orange is the New Black (OITNB) no Facebook. A série foi escolhida por possuir a maior
quantidade de mulheres latinas com significativo protagonismo dentre as séries disponíveis nos
serviços de streaming HBO GO e Netflix, mapeadas pelo NEFICS – Núcleo de Estudos em Ficção
Seriada. A análise do trabalho se concentra em como a série circula e é apropriada pelos fãs, para
isso foram coletados posts da fanpage brasileira sobre a série com maior número de adeptos
(@OITNBBrasil) e os trêsprincipais grupos nacionais fechados sobre a série. A baixa frequência de
posts com problematizações relativas à identidade latina dentre o material coletado foi apontada
pelas autoras como principal resultado. Uma vez que nem sempre os interagentes dos grupos ou
fanpagens postam conteúdo, Ribeiro e John destacam os desafios da recepção nesse cenário e
sugerem a continuidade da pesquisa com o contato direto com os fãs.
A visibilidade oferecida às mulheres latinas em séries de televisão é o foco do estudo de Luz
(2018) que analisa a série Queen of the South. Para ele, é importante investigar e analisar como o
público interpreta e significa as histórias dos personagens, se eles provocam identificação, ou
recusas e que implicações isto tem para as culturas e identidades dos sujeitos. O autor utilizou o
aporte transmetodológico para a sua pesquisa, partiu de páginas e grupos de fãs até chegar à
entrevista em profundidade com cinco mulheres. A pesquisa relaciona, portanto, a vida e interação
destas telespectadoras com a série, seu entendimento por questões de gênero e identidade e de que
forma estes temas saem da ficção e tomam significado em sua vida real. No trabalho é possível
perceber que o gênero se torna uma matriz central para compreender a identidade dessas mulheres,
e as problemáticas que as afetam. O autor conclui que as mulheres incorporam elementos do
universo hegemônico masculino para conquistarem espaço e reconhecimento no campo social. Elas
são múltiplas, diversas e constroem identidades com intersecções, desvios e reflexões que provêm
das suas vivências.
Já a contribuição do ponto de vista metodológico vem do trabalho de Coêlho (2017), parte
de uma pesquisa maior, sobre autonomia e subjetivação política na exposição de mulheres de
Guaribas-PI no Facebook. Embora no foco do trabalho a autora use o conceito “escrita de si”, a
questão de identidade permeia todo o trabalho e não somente a identidade de gênero, mas várias
outras que atravessam esta e que podem aparecer na pesquisa como um todo. Para trabalhar a
questão da identidade, a autora se apoia em Luis Mauro Sá Martino e em Julia Kristeva.
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Outros temas abordados são a relação entre humor, propaganda e identidade feminina no
estudo de Macedo (2011); que, por meio de grupo focal, analisa a recepção de mulheres a
campanhas publicitárias que utilizam o humor; e o ciberfeminismo (NATANSOHN e PAZ, 2018),
numa pesquisa que busca tensionar as possibilidades libertadoras das novas tecnologias de
informação e comunicação em contraponto aos condicionantes sociotécnicos e políticos que
restringem as possibilidades e tipos de apropriações.

4. CONSIDERAÇÕES
Entre os trabalhos apresentados, sete destacam o termo identidade. O fato de esse número
ser menor do que aqueles que tratam de gênero demonstra uma tendência interessante. A identidade
é uma questão bastante estudada e discutida, sendo abordada por diferentes pontos de vista no
decorrer da história, inclusive entre os principais nomes dos Estudos Culturais. Embora no
desenvolvimento dos estudos de recepção, a identidade tenha sido um conceito central e continue
sendo tendo relevância, outras discussões ganham espaço. Se a identidade está na gênese dos
estudos de recepção, as relações de gênero parecem cada vez mais se constituir como um dos temas
mais relevantes de estudos na área.
Na análise de teses e dissertações de recepção, Wottrich (2014) aponta que muitos das
pesquisas produzidas na década de 2010 que estão enquadrados como identidade de gênero não
trazem uma problematização efetiva sobre o papel de gênero. De fato, entre as 88 pesquisas
analisadas neste artigo, apenas um dos artigos que trata de identidade efetivamente aborda gênero
de maneira aprofundada. No entanto, o desenvolvimento das pesquisas de temática relacionada a
questões de gênero pode apontar para a mudança desse panorama, ainda mais se considerarmos que
ao buscar a articulação entre os dois temas, há mais artigos que trazem essa discussão. Existe ainda
um amplo caminho a ser explorado para que as temáticas relacionadas à identidade de gênero
ganhem espaço entre os estudos de recepção, mas é notável o desenvolvimento nos últimos anos.
A concentração em instituições da região Sul tanto para os estudos de identidade quanto de
gênero é um ponto que chama a atenção. O desenvolvimento de pesquisas sobre essas temáticas em
outras regiões do país é uma lacuna importante a ser sanada para o desenvolvimento das pesquisas
do gênero. Na contramão desta tendência, destacamos os trabalhos de Tamires Ferreira Coêlho, de
2017 e 2018, no qual a autora se debruça em uma pesquisa que traz como sujeitos mulheres do
sertão de Piauí. Além disso, a divulgação científica dessas temáticas em eventos de abrangência
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nacional é importante para a divulgação dos trabalhos e possibilita que esses temas sejam retomados
para outras pesquisas.
Por fim, é interessante constatar a presença massiva de mulheres pesquisadoras dentro da
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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REPRESENTAÇÃO DA MULHER LATINA NAS SÉRIES ORIGINAIS NETFLIX:
REFORÇOS E RUPTURAS DE ESTEREÓTIPOS1
Caroline Kuviatkoski de Barros2
Regiane Regina Ribeiro3
RESUMO
O presente artigo discute a representação da mulher latina na ficção seriada norte-americana, e sua
relação com os conceitos de representação social, estereótipo e minoria. Para tanto, utilizou-se
como aporte teórico autores como Serge Moscovici (1978) e Stuart Hall (2016). A discussão se dá a
partir do mapeamento das personagens femininas latinas existentes nas séries originais da Netflix
em exibição no ano de 2016. A pesquisa abarca produtos audiovisuais cuja produção é
exclusivamente norte-americana e também coproduções feitas com países da América Latina.
Dentre as representações mapeadas, escolheu-se a personagem Dayanara Diaz, da série Orange is
The New Black, como foco de análise. Os dados apontam que existe baixa representatividade de
mulheres latinas nas séries, e a presença dessas personagens na maioria das vezes reproduz
estereótipos associados à hipersexualidade, pobreza, criminalidade, migração e exoticidade. A série
Orange is The New Black, apesar de conhecida pela representação de minorias, ora rompe e ora
reforça estereótipos referentes ao grupo analisado.
Palavras-chave: Representação Social; Estereótipo; Mulher latina; Ficção seriada.

1. INTRODUÇÃO
O artigo é resultado de um projeto de iniciação científica realizado entre outubro de 2016 e
julho de 2017, e faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Representação da mulher
latinoamericana no audiovisual: estereótipos, limitações e ressignificações”, desenvolvida a partir
do NEFICS (Núcleo de Estudos em Ficção Seriada) da UFPR/CNPq.
Apesar de a identidade latina feminina imbricar-se à diversidade, comumente suas
representações midiáticas baseiam-se em estereotipias e perspectivas reducionistas. Nota-se a
imagem desse grupo alicerçada no âmbito da hipersexualidade, ignorância, pobreza, criminalidade e
exoticidade. É justamente na evidenciação e desconstrução dessas representações negativas e
superficiais que consiste a importância desta pesquisa.
Diante do alcance global do audiovisual norte-americano, examinar a mulher latina na ficção
seriada é averiguar também o modo como grande parte da população mundial atribui sentido a
partir das representações referentes a esse grupo. Trata-se do primeiro passo para reverter a posição
negativa em que a mulher latino-americana é colocada. Nesse sentido, para Thompson (1995)
ideologia é sentido a serviço do poder, e um dos passos para romper com essa ideologia é analisá-la
(ROSO et al., 2002).
A noção de representação social baseia as discussões. Os seres humanos utilizam as
representações sociais para expressar, traduzir e significar o mundo. Esse conceito refere-se à
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10oENPECOM.
2Graduanda de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, UFPR, carol.kbarros@hotmail.com.
3 Doutora em Comunicação e Semiótica, UFPR, regianeribeiro5@gmail.com.
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produção de sentidos pelo uso da linguagem e está presente na obra de autores como Moscovici
(1978) e Hall (2016). A principal questão norteadora da pesquisa é, portanto, compreender de que
forma a mulher latina é representada na ficção seriada da América do Norte, detectando aquilo que
é recorrente e os padrões utilizados.
Para tanto, o recorte da pesquisa são as séries originais do serviço de streaming Netflix
exibidas no ano de 2016. Identificou-se quais produções apresentavam mulheres latinas em suas
narrativas e obtiveram-se suas características principais (nacionalidade, classe social, aparência
física, etc.). Classificou-se a relevância das personagens no enredo, dividindo-as em protagonistas,
coadjuvantes e secundárias. Dayanara Diaz, da série Orange is The New Black, foi o foco da
análise, por ser uma das protagonistas de uma produção com um grupo de representações latinas
amplo e heterogêneo.
Parte-se do pressuposto de que, no geral, as personagens são estereotipadas, porém é
esperado também que algumas produções fujam desse padrão, provavelmente em decorrência de
interesses mercadológicos relacionados ao desejo de aprovação do público feminino latinoamericano em relação às veiculações.

2. REPRESENTAÇÃO SOCIAL,
ARTICULAÇÕES E RELEVÂNCIA

ESTEREÓTIPO

E

MINORIA:

CONCEITOS,

A noção de representação social impacta as relações sociais, os valores e a forma como a
sociedade enxerga, significa e dá sentido ao mundo. Para Stuart Hall (2016) o conceito refere-se a
um processo complexo de suma importância no chamado circuito cultural, agindo como elemento
de ligação entre o sentido e a linguagem à cultura. Segundo o autor, representações sociais são
maneiras de exprimir, traduzir, significar ou simbolizar as coisas. Tal processo ocorre por via dos
signos, que podem ser imagens, palavras ou sons, abarcando convenções culturais e linguísticas
segundo as quais o sentido é concebido. Em resumo, representação é a produção de sentido pela
linguagem (HALL, 2016).
É importante frisar o papel das representações sociais na sociedade. Segundo Walter
Lippmann (2008, p.31), “para atravessar o mundo as pessoas precisam ter mapas do mundo”.
Assim, cada indivíduo conhece o mundo indiretamente, mediante imagens feitas por ele ou
transmitidas a ele. Desse modo, as representações sociais constroem identidades e saberes sociais,
os quais propiciam sentido à realidade (JOVCHELOVITCH, 1996). Essas mediações simbólicas
articulam-se diretamente com a sociedade. Tratam-se de teorias coletivas sobre o real e não só
opiniões ou imagens acerca de algo (MOSCOVICI, 1978). Elas estabelecem paradigmas,
estereótipos e condutas desejáveis para os indivíduos.
Diante disso, merece destaque a relação entre representações sociais e meios de
comunicação. Afinal, as representações disseminadas pelos meios passam a integrar o senso
comum. Nesse sentido, os discursos midiáticos de produção de identidades cumprem funções
sociais tradicionalmente desempenhadas pelos mitos – a reprodução de imagens culturais, a
generalização, a integração social (SILVA; RIBEIRO; JOHN, 2016). Ou seja, uma das funções
sociais da mídia é manter uma nova coesão social, por lidar com representações as quais baseiam o
modo como os grupos compreendem si mesmos (autoimagem) e os outros (visão social)
(ALEXANDRE, 2001). Logo, evidencia-se a importância de produtos como as séries de TV no seio
social, pois as ficções não são mentiras, mas representações úteis da realidade.
Em relação à ficção seriada, importante meio de difusão de representações sociais na
atualidade, houveram transformações no modo de assistir séries ao longo dos anos. O streaming
tornou-se uma valiosa ferramenta, que garante praticidade e maior poder de escolha aos seus
148

usuários. A tecnologia de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo pela internet permite
assistir produções sem a necessidade de download. A própria Netflix começou, em 1997, como uma
companhia de entrega de DVDs via correio (BBC, 2017) e hoje trabalha oferecendo seu serviço de
streaming audiovisual por diversas partes do globo. Ademais, o consumo – e mais do que isso, o
engajamento – em relação às séries recrudesceu.
Sem dúvida, tem-se uma vaga ideia de que a grande maioria dos jovens (principalmente, a
geração de 30 anos para baixo) não só assistem como acompanham, traduzem episódios
para downloads, criam locais de discussão (ALMEIDA; ALVES, 2015, p.9).

Porém, apesar de o modo de consumir narrativas ter sofrido mudanças, elas já são recursos
socialmente úteis há muito tempo:
Desde que o mundo se conhece, uma história bem contada serve de deleite ou prazer para
um público ávido de novidades. As narrativas fazem parte da vida em comunidade desde
tempos dos quais nem temos registro. Os chamados contos de encantamento, contos
maravilhosos datam de mais de 30 séculos (ALMEIDA; ALVES, 2015, p.13).

Apesar de exercer influência, a mídia não impõe as representações unilateralmente. Assim
como os meios de comunicação disseminam representações que passam a ser incorporadas à
opinião pública, o senso comum fornece representações já estabelecidas que os meios acabam por
corroborar (PELEGRINI, 2009). E o senso comum não é um conhecimento inferior ou defasado,
mas um saber de grande valia para o processo de produção de sentido intermediado pela linguagem.
Conforme Spink (1993), trata-se de uma teia de significados capaz de criar efetivamente a realidade
social.
No entanto, além de sua estreita ligação com a representação da realidade, a produção de
discursos é permeada por tramas de poder. Nessa perspectiva, para Thompson (1995) as formas
simbólicas são portadoras de ideologias, pois por meio delas reforçam-se relações de dominação e
exclusão. Sintetiza-se que “ideologia é sentido a serviço do poder” (ROSO et al., 2002, p.81).
Porém, apesar de atuar como mantenedora de estruturas de dominação, preservando subrepresentações e visões estereotipadas de grupos minoritários, a mídia detém a possibilidade de
transformação desse cenário. Ou seja, “as representações sociais estão associadas às práticas
culturais, reunindo tanto o peso da história e da tradição, como a flexibilidade da realidade
contemporânea” (ALEXANDRE, 2001, p. 123). Dessa maneira, a mídia pode contribuir para a
difusão de representações complexas e positivas acerca de minorias, rompendo estereótipos e
incentivando reflexões sobre tais grupos sociais.
Para nortear a discussão da representação da mulher latina na ficção seriada, ressalta-se
também que esse grupo pode ser considerado uma minoria, isto é, um segmento da sociedade com
traços culturais ou físicos desvalorizados e não inseridos na cultura da maioria, o que gera
discriminação (ROSO et al., 2002). Ainda, para Moscovici (2000), as minorias não se reconhecem
nos sistemas existentes de poder e crença e a elas são negadas autonomia e responsabilidade. Desse
modo, há uma relação de opressão onde, a partir do olhar da maioria, o “outro” (minoria) possui
conotação negativa, e a maioria, positiva. É a partir dessa relação de opressão que os estereótipos
surgem e se cristalizam (ROSO et al., 2002).
Para Moscovici (1978), o estereótipo visa domesticar o que é estranho. Estereótipos são
ainda grandes generalizações que desconsideram diferenças internas (BILLIGIMEIER, 1990).
Nessa perspectiva,
Na maior parte das vezes, não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos
e depois vemos. Na grande confusão florida e zunzunante do mundo exterior colhemos o
que nossa cultura já definiu para nós, e tendemos a perceber o que colhemos na forma
estereotipada, para nós, pela nossa cultura (LIPPMANN, 1972, p.151).
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3. MÉTODOS
A metodologia utilizada foi descritiva qualitativa. Primeiramente, foram listadas as séries
norte-americanas e coproduções com países latinos originais Netflix em exibição em 2016 no
catálogo da plataforma. Posteriormente, foram pesquisados os criadores; ano de lançamento;
número de temporadas; situação (em produção, finalizada ou cancelada); e sinopse de cada série.
Após, identificamos as personagens femininas latinas nas produções, além de suas
características, mediante categorias como: país de origem; idade; profissão; classe social; traços
físicos; e personalidade. Além disso, classificamos o grau de relevância da personagem no enredo,
dividindo-as em protagonistas, coadjuvantes (não é a figura central da trama, mas complementa o
protagonista) e secundárias (aparições esporádicas, com papel pouco relevante ao enredo). Então, as
informações foram tabuladas. Os dados foram logrados assistindo-se episódios das produções e por
pesquisas em sites especializados em audiovisual, como IMDb, Filmow e Wikia.
Por fim, foram analisadas as quatro primeiras temporadas da série Orange is The New Black,
com enfoque na personagem Dayanara Diaz. A personagem foi escolhida por ser uma das
protagonistas de uma série em que há um grupo de representações latinas amplo e heterogêneo.Para
tanto, utilizamos o processo de decupagem, com a tabulação da descrição e tempo das cenas. Ainda,
todo o processo de pesquisa envolveu a leitura e reflexão de aspectos teóricos concernentes às
representações sociais, abarcando autores como Hall (2016), Moscovici (2000) e Lippman (1972).

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 PANORAMA GERAL DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER LATINA NAS SÉRIES
ANALISADAS
Foram analisadas 48 séries, sendo 42 produções norte-americanas e seis (6) coproduções da
América do Norte com países latinos (duas mexicanas, duas argentinas e duas colombianas). No
total, identificaram-se 74 personagens mulheres latinas.
Dentre as 42 séries originais norte-americanas, 29 não possuem personagens latinas,
restando apenas 13 séries que contam com a presença dessa representação. Nessas 13 produções,
foram identificadas 28 personagens, sendo quatro (4) protagonistas, 13 coadjuvantes e 11
secundárias. Em relação às coproduções, em todas as seis (6) há personagens mulheres latinas.
Desse modo, ao todo foram contabilizadas 46 personagens: seis (6) protagonistas, 21 coadjuvantes e
19 secundárias.
Quanto à nacionalidade, a maioria das mulheres latinas nas veiculações da América do Norte
não tem o seu país de origem explicitado na trama. Deduziu-se que eram latinas por serem falantes
de espanhol e/ou imigrantes. Nessa situação foram contabilizadas nove (9) personagens, um total de
32,1% dentre as séries norte-americanas. Uma dessas representações é Lupe, da série Arrested
Development, uma empregada doméstica de meia idade (ARRESTED..., 2013). Outro exemplo é
Gabi, de Easy, uma recém-casada que está tentando engravidar (EASY, 2016). Além delas, há dona
Maria Nunez em Unbreakable Kimmy Schmidt, que viveu 15 anos em um cativeiro com falantes de
inglês e fingia nunca ter aprendido o idioma (UNBREAKABLE, 2015).
Apesar disso, a nacionalidade mais recorrente, levando em consideração a totalidade dos
produtos audiovisuais (norte-americanos e coproduções), foi a mexicana. Vinte e duas (22) das 74
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personagens estudadas tinha o México como nação de origem, o que equivale a 29,7%. Uma das
séries em que as mexicanas aparecem é Um Drink no Inferno, baseada no filme homônimo escrito
por Quentin Tarantino em 1996, o qual se passa, em grande parte, no México. Diversas latinas da
narrativa são jovens (cerca de 20 anos de idade) e estão relacionadas a um contexto de prostituição.
Outro exemplo de representação da mulher mexicana se dá em Better Call Saul, com a sra.
Salamanca, a qual é quase sempre referida como “Abuelita”. A sra. Salamanca é avó de Tuco,
coadjuvante na trama, e mesmo com algumas evidências óbvias nem desconfia de que seu neto é
um criminoso. Ainda, ela passa grande parte do tempo assistindo novelas mexicanas e pratica
assiduamente a fé católica. Ainda, a personagem é secundária e tem raras aparições (BETTER...,
2015).
Já em Club de Cuervos, série produzida no México, há sete (7) personagens mexicanas do
gênero feminino. Uma delas é a protagonista Isabel Iglesias, que apesar de inteligente, não é
diplomática e comete erros devido ao seu temperamento volátil. Ximena Suaréz, católica praticante,
mãe de um filho e esposa de Moisés (capitão do time de futebol Los Cuervos) é outra representação
apresentada. Patty Villa, jornalista esportiva e mulher sensual que conquista Chava, o presidente do
clube Los Cuervos, é também uma personagem mexicana observada na série.
El Vato, igualmentedesenvolvida no México, traz Mariana Garjola, única mulher entre o
grupo de amigos que se arrisca na carreira musical em Los Angeles (EL VATO, 2016). Jovem,
terminou o relacionamento com o noivo apesar de ainda amá-lo, para ir aos EUA perseguir seus
sonhos. O único emprego que arranja no início de sua estada no país é como garçonete. Nesse
cenário ela sofre assédio sexual e então abandona a vaga. Já Estela é recepcionista de uma
gravadora e reside há 18 anos nos EUA. Desejava trabalhar como cantora, mas o nascimento do
filho a faz desistir da ideia. Contudo, Estela e Mariana criam uma dupla, na qual cantam sobre as
dificuldades enfrentadas pelas mulheres no cotidiano. Nota-se sutilmente, por conseguinte, a
temática feminista embutida na trama.
Em seguida, após as mexicanas, a nacionalidade mais recorrente é a colombiana,
constituindo 18 representações frente as 74 totais, resultando 24,3%. A coprodução colombiana La
Niña, em que uma ex-guerrilheira colombiana tenta se reintegrar à sociedade e conviver com
lembranças traumáticas, tem Belky Bustamante como exemplo (LA NIÑA,2016). Belky é uma
camponesa que aos oito anos de idade é separada de sua família e recrutada à força pela guerrilha.
A menina se vê obrigada a aprender a lidar com armas de fogo e atacar pessoas. Depois de anos no
conflito, decide abandonar essa realidade e perseguir objetivos pessoais.
Representações cuja nacionalidade remete à Argentina também são significativas. Ao todo
elas somam 15 personagens (20,3%). Uma delas é Lola Pacini, da coprodução canadense Degrassi:
Next Class. Ela é uma jovem de 18 anos, líder de torcida, cabelos cor-de-rosa e personalidade alegre
(DEGRASSI, 2016) cuja construção rompe uma série de estereótipos da mulher latina. Tal série da
Netflix narra as dores e alegrias da vida escolar de vários jovens. A obra possui como foco a
diversidade e representatividade, abarcando personagens complexos de minorias como negros,
latinos, homossexuais e muçulmanos.
Nota-se ainda a existência de cinco porto-riquenhas (6,8%); duas dominicanas (2,7%); uma
cubana (1,4%); uma guatemalteca (1,4%) e uma peruana (1,4%). Elena Cardenas, da série
Demolidor, é a única personagem do escopo originária da Guatemala. Elena é idosa, extremamente
religiosa e pertencente a uma classe social baixa, além de atuar em episódios escassos na narrativa.
Já Mary Luz Solari de Club de Cuervos, a única representação peruana, atua como a atraente exnamorada de Salvador Iglesias, de quem afirma estar grávida. Esta reivindicação tem enormes
implicações, uma vez que Mary Luz teria direito a um terço da fortuna da família.
Sumamente, notou-se que a maioria das séries analisadas (29 dentre 48, ou seja, 60,4%) não
representam mulheres latinas em suas narrativas. Além disso, muitas produções recaem em
estereótipos, retratando as latino-americanas como migrantes, empregadas domésticas, pobres,
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ignorantes, muito religiosas ou hipersexualizadas. Contudo, diversos seriados observados caminham
para o afastamento dessa perspectiva, construindo personagens complexas que negam o lugarcomum da representação da mulher latina na mídia, como Degrassi: Next Class e Easy.
Os dados referentes à totalidade das séries analisadas ser observados nas tabelas a seguir.

TABELA 1: DADOS REFERENTES AO TOTAL DE SÉRIES ANALISADAS (PRODUÇÕES ORIGINAIS
NETFLIX NORTE-AMERICANAS E COPRODUÇÕES COM PAÍSES LATINOS).

TABELA 2: DADOS REFERENTES AO TOTAL DE PERSONAGENS ANALISADAS (PERSONAGENS
PRESENTES NAS PRODUÇÕES ORIGINAIS NETFLIX NORTE-AMERICANAS E NAS COPRODUÇÕES COM
PAÍSES LATINOS).

4.2 RUPTURA E REFORÇO DE ESTEREÓTIPOS: ANÁLISE DA PERSONAGEM
DAYANARA DIAZ EM ORANGE IS THE NEW BLACK
Orange is The New Black é uma narrativa situada em uma penitenciária feminina dos EUA e
tem como protagonista Piper Chapman, uma mulher branca que, antes de ser presa, levava uma vida
confortável com o noivo em Nova York. Na prisão, as detentas se dividem grupos bem definidos –
brancas, negras e latinas -, os quais estão em constante atrito. Apesar de ser uma produção
inovadora no sentido de proporcionar grande representatividade a minorias, traz aspectos tanto de
desconstrução quanto de reforço de estereótipos referentes à representação da mulher latina na
ficção seriada.
Um aspecto positivo da série é, justamente, a representatividade, a não invisibilização de
grupos minoritários, sobretudo no que tange ao gênero – mulheres – e à raça – negras e latinas –.
Além de possuir como enfoque narrativo o universo feminino, foi criada, escrita e dirigida por
mulheres, abarcando temas como a persistência de opressões e privilégios institucionais associados
a gênero, etnia e classe social (BURIGO, 2016, p. 2). Há um claro e relevante protagonismo das
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personagens femininas. A série é produzida por, para e pelas mulheres e o universo masculino é
minimizado a alguns coadjuvantes e possíveis mal feitores (LEAL; TRAVASSOS; BELTRÃO,
2014, p.10).
Em suma, Orange is The New Black, ao representar minorias e ao levantar temas referentes
a relações de poder na sociedade, coloca tais questões em evidência para a opinião pública. Desse
modo, é conveniente destacar a Agenda Setting, teoria segundo a qual os meios de comunicação,
mediante a seleção, organização e descrição da realidade, apresentam ao público os assuntos que
necessitam ser discutidos e sobre os quais se deve ter uma opinião (SHAW, 1979 apud WOLF,
1999). Isto é, a mídia pode não dizer às pessoas o que pensar, mas pode dizer a elas sobre o que
pensar (COHEN, 1969 apud WOLF, 1999). Todavia, como já explicitado anteriormente, tal
processo é não é unilateral: assim como a agenda midiática influencia a agenda pública, o inverso
também ocorre.
Apesar das inovações, a narrativa é conservadora, por exemplo, ao contar com uma
protagonista branca. A série é baseada na história real de Piper Kerman, o que por si só reflete
privilégios:
Piper gozou dos privilégios e ainda goza quando em um sistema que prende, mata e destrói
vidas negras e latinas, ela dá a volta por cima e vive a autora de um livro e a protagonista de
uma série, sendo a exceção da exceção de histórias que geralmente tem cor (RIBEIRO,
2016, p.1).

Mas, embora a personagem principal seja Piper, as latinas exercem papel central na trama.
Há uma quantidade significativa e bem construída de mulheres latinas na série, o que acarreta em
uma heterogeneidade de características que aproximam a representação da realidade. Dayanara Diaz
é uma dessas personagens. Daya, como é conhecida, tem cerca de 25 anos e é dona de uma
personalidade afável e romântica, além de um pouco tímida, tendendo até, às vezes, à ingenuidade.
Abandonada pelo pai aos dois anos, a personagem também foi negligenciada pela mãe
(Aleida Diaz) durante muito tempo. Irmã mais velha dentre cinco filhos, se via obrigada a cuidar
das crianças enquanto a mãe esbanjava o dinheiro advindo de César, um traficante com quem se
relacionava. Assim como Aleida, Daya é condenada devido a crimes referentes ao tráfico de drogas.
Na prisão, apaixona-se pelo guarda John Bennett e engravida. Essa relação secreta traz uma série de
desentendimentos, dentre eles uma tensão ainda maior no relacionamento entre mãe e filha. Ao
contrário de Aleida, Daya tem uma visão bastante idealista do amor. Ainda, a personagem já havia
se relacionado com César, namorado da mãe. Então, descobrindo o novo romance da filha, Aleida
vê a chance de se vingar.
Inicialmente, a comunicação da personagem com o guarda se dá por meio de bilhetes, que
geralmente possuem desenhos feitos por ela. Bennett muitas vezes finge rudez e brutalidade com
Dayanara para que ninguém desconfie do caso amoroso. Na segunda temporada, a situação dos dois
se complica por causa da gravidez. Para que Bennett não fosse preso por estupro, a personagem,
influenciada por outras detentas, resolve incriminar outro guarda, Mendéz (ato do qual ela se
arrepende posteriormente).
Na terceira temporada Bennett foge, o que gera grande angústia à Daya. Delia, mãe de
Mendéz, oferece-se para adotar o bebê (Armaria), mesmo sabendo que o pai da criança não era o
seu filho. Aleida tenta negociar pagamentos mensais com Delia em troca do bebê, e por fim mente
que ele havia nascido morto quando, na realidade, a criança foi concedida a César, que foi preso.
Assim, Armaria vai para o Serviço de Proteção à Criança.
Na quarta temporada, Aleida é solta e Gloria assume o papel materno para Daya. Após a
morte de uma detenta negra, uma revolta é iniciada na penitenciária. Há, então, um marco que
ilustra uma reviravolta na personalidade de Daya: em um dado momento a arma do guarda
Humphrey cai no chão e Dayanara a pega e aponta para a testa dele. A cena marca o fim da quarta
temporada.
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Um dos principais estereótipos relacionados à representação da mulher latina na ficção
seriada, que é quebrado na construção da personagem, diz respeito ao seu corpo. Daya foge do
padrão hipersexualizado de “corpo perfeito”: magro, mas com seios e curvas fartas. Pelo contrário,
a mãe da personagem insinua, frequente e pejorativamente, que a filha é gorda: “Minhas roupas não
caberão em você” (ORANGE ..., 2013). A própria Daya se reconhece como “gordinha”, ao falar
sobre um programa de TV em que mulheres não sabiam que estavam grávidas: “Eu entendia…
Você é gordinha mesmo, nunca se achou gostosa…” (ORANGE ..., 2014).
Além disso, Dayanara é uma latina que não sabe falar espanhol, o que contraria a
representação social amplamente difundida de latinos como pessoas que não aprendem ou possuem
elevada dificuldade em aprender a língua inglesa. Porém, tal fato faz com que haja inclusive uma
dificuldade de Daya ser reconhecida como uma verdadeira latina, tendo em vista que essa
importante característica identitária – a língua – não está presente na personagem. Gloria – outra
detenta latina – já no primeiro episódio, ao saber desse detalhe sobre Dayanara, declara: “Que bom!
Mais uma branca por aqui! Por que sua mãe não te ensinou espanhol?" (ORANGE ..., 2013).
Mas, em relação ao gênero, embora haja certas transformações nas representações midiáticas:
A estereotipia sobre as mulheres permanece. Se os estereótipos mudaram factualmente, se
tais práticas sociais hoje são diferentes das do século XVIII [...], ainda somos julgadas por
nossas ações sociais, por comportamentos padrão, ainda temos normas sociais impostas
pelos hegemônicos (RAMOS, 2016, p. 76).

Nesse sentido, Sílvia Oroz (1999), ao pesquisar a representação feminina na ficção, aponta
que antes de tudo é preciso compreender o papel da mulher fora das telas para avaliar os reflexos
nas obras ficcionais. Nessa perspectiva, um dos comportamentos esperados das mulheres na
sociedade refere-se à falta de liberdade sexual. A personagem Daya retrata essa problemática, sendo
estereotipada como “vadia” por muitos personagens da narrativa. Em um dos episódios, Natalie
Figueroa, assistente executiva do diretor da penitenciária, diz à Dayanara: “Mantenha suas pernas
fechadas” e “Parabéns, você oficialmente destruiu a vida de um homem” (ORANGE ..., 2014)
referindo-se às relações entre Daya e os guardas Bennett e Mendéz. Aleida, mãe de Daya, afirma:
“Você sabe como levar um homem para a cama” e “Você sempre gostou de atrair olhares dos
homens” (ORANGE ..., 2013). A personagem Maritza é mais incisiva ao provocar Dayanara:
“Puta” (ORANGE ..., 2013).
Nessa lógica,
A presença do machismo hegemônico da cultura judaico-cristã é sintetizada a partir de
"privilégios eróticos", ou seja, aqueles que “residem no fato de que o prestígio erótico de
um homem conduz a Dom Juan, e o da mulher, à perdida. No primeiro caso há prestígio, no
segundo, desqualificação” (OROZ, 1999, p.71).

Além disso, a personagem faz parte de uma família grande, pobre e conturbada, estereótipo
recorrente nas famílias latinas no audiovisual norte-americano.E a gravidez não planejada de Daya
repete a história de sua mãe: a construção de uma família em um cenário complicado –no caso de
Daya, a cadeia– e a negligência do pai da criança. Já o papel maternal da personagem para com seus
irmãos relaciona-se a certos aspectos de um dos arquétipos melodramáticos propostos por Oroz
(1999, p.63 apud SILVA; RIBEIRO; JOHN, 2016, p.8), aqui transpostos para a ficção seriada:
A figura da irmã [...] é a continuidade da mãe na ordem doméstico-familiar. A irmã mais
velha irá apresentar o papel da mãe falecida (ou também uma extensão desta ainda em
vida), pois ela sempre irá se sacrificar pelo bem da mais nova, sua pupila.

Outro estereótipo presente na personagem analisada é a questão migratória: a personagem e
sua família são imigrantes nos EUA. Desse modo, conforme Pontes (2012), tal tipo de
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representação geralmente veicula estereótipos negativos, que parecem justificar e reproduzir o lugar
subalterno das mulheres migradas. São alusões a preconceitos de gênero, classe e raça, que possuem
uma mensagem discriminatória tanto mais potente, quanto mais banalizada.
Além de ser representada como vadia, pobre, imigrante e vir de uma grande e desestruturada
família, Dayanara Diaz é criminosa. E, mais do que isso, seus crimes – e os de sua mãe – estão
relacionados ao tráfico de drogas, estereótipo latino veementemente reiterado em narrativas
audiovisuais. De fato, a série se passa em uma penitenciária e sendo assim a maioria das
personagens latinas estaria relacionada ao mundo do crime, porém, a questão do tráfico de drogas é
emblemática nesse sentido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano compreende o mundo, isto é, produz sentidos, a partir de símbolos, de
imagens, de representações sociais. Nesse cenário, a mídia – aqui se inclui a ficção seriada, foco
desta pesquisa - constitui um instrumento extremamente relevante no que diz respeito à criação,
manutenção e difusão de representações, de modo que sintetiza as ideias já correntes na sociedade,
mas também apresenta novas perspectivas. Há, portanto, um processo de influência mútua entre
mídia e público. Todavia, deter o controle dos meios de comunicação é a garantia não apenas de
poder, mas também de autorrepresentação (LEAL; TRAVASSOS; BELTRÃO, 2014). Logo,
grupos minoritários, como as mulheres latinas, acabam por ser sub-representados e estereotipados,
como foi possível observar em diversas veiculações da Netflix.
Apesar disso, algumas representações distanciam-se de tal perspectiva, trazendo
personagens mulheres latinas complexas e bem construídas. Provavelmente, essa transformação no
cenário da ficção seriada norte-americana se dá em decorrência de interesses mercadológicos, haja
vista que 17,1% da população dos EUA – mais de 54 milhões de pessoas – é composta por
hispânicos e latinos (ITZKOFF, 2014). Ou seja, possivelmente diversas das mulheres latinas
consumidoras desse tipo de produto audiovisual não estavam se sentindo bem representadas pelas
visões altamente reducionistas veiculadas.
Há, ainda, veiculações que, no que se refere à representação da mulher latina, são inovadoras
em certos aspectos e conservadoras em outros. É o caso de Orange is The New Black, em especial
em relação à personagem Dayanara Diaz. De fato, Orange is The New Black traz uma perspectiva
mais consciente se comparada a outras produções, no sentido de colocar em questão as relações de
poder que envolvem a mulher latina. Mas, é necessário é reverter ainda mais essa condição,
colocando em prática o papel não só de representação da realidade que a mídia tem, mas também o
papel de resistência, de negação da realidade e de proposição de um outro mundo possível.
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EMPODERAMENTO FEMININO E REPRESENTATIVIDADE LGBTQ+: UMA ANÁLISE
DA NARRATIVA SERIADA ONCE UPON A TIME1
Elisa Maria Chiarello2
Lorraine Dias3
RESUMO
As narrativas seriadas ganharam espaço nos últimos anos, grande parte delas são produções norteamericanas, que acabaram dominando este mercado. A narrativa seriada Once Upon a Time estreou
na televisão norte-americana em outubro de 2011. A série foi renovada até a sétima temporada e
cancelada em 2018. A série apresenta os personagens de contos de fada de uma forma diferente, ao
serem trazidos ao mundo real e com suas memórias apagadas, a série narra a nova vida desses
personagens em um mundo real. O objetivo deste trabalho foi analisar de que forma a série aborda a
questão feminina e de gênero a partir da perspectiva do edu-entretenimento e como tais questões
podem ser inseridos no mundo dos contos de fadas. Foi tomado como base as obras de Thomas
Tufte para abordar a questão do edu-entretenimento e de Miriam Pillar Grossi para discutir gênero.
Para escrever este artigo, foi realizado um estudo de caso, através de uma pesquisa bibliográfica,
com objetivo exploratório e explicativo. Após a análise verificou-se que uma produção audiovisual
com temática considerada infantil consegue abordar, de forma eficiente questões de gênero e
demais assuntos que estão intrinsecamente vinculadas com o mundo contemporâneo e suas
problemáticas.
Palavras-chave:Once Upon a Time; Representatividade Feminina; LGBTQ+; Edu-entretenimento.

1. INTRODUÇÃO
A partir de 1955 a produção de narrativas seriadas ganhou impulso nos Estados Unidos,
passando de modelos mais parecidos com uma novela com final indeterminado até, a partir de 1980,
ganhar um formato próprio. Os norte-americanos são os maiores produtores deste tipo de narrativa,
suas produções estão entre as mais assistidas, dentre raras produções de outros países.
A narrativa analisada neste artigo é a série norte americana Once Upon a Time, a narrativa
conta a história dos personagens de contos de fadas que são expulsos do local onde viviam (Floresta
Encantada) e transportados para o mundo real sem suas memórias. A maldição fora lançada pela
Bruxa Má, que procurava com tal atitude, conquistar seu próprio final feliz.
A escolha da série para análise se deve a questão feminina que envolve a narrativa, o
empoderamento e a questão de gênero, uma vez que a série conta com personagens LGBTQ+. Além
disso, a série traz um novo olhar sobre as princesas dos contos de fadas que até o momento eram
representadas de forma frágil e dependentes de um herói masculino, o príncipe encantado na
maioria dos casos.
A presente análise foi realizada como trabalho final da disciplina edu-entretenimento
audiovisual, que buscou apresentar temas possíveis de serem abordados em produções audiovisuais
1
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e que tenham uma conotação educativa, no sentido de apresentar temas que não são de
conhecimento de todos, ou seja, além de entreter “ensinam” algo novo para seus espectadores.
Pode-se citar como exemplo de narrativa a série Fringe que aborda a ficção científica.
Esta pesquisa foi elaborada a partir de um estudo de caso e pesquisa bibliográfica com
objetivo exploratório e explicativo com o objetivo de compreender se a série Once Upon a Time
consegue abordar o edu-entretenimento e desconstruir o arquétipo das princesas.
2. FICÇÃO SERIADA NORTE AMERICANA
As primeiras formas de assistir à televisão nos Estados Unidos foram a partir dos bares e
tabernas dos centros urbanos, nesse período o público era predominantemente masculino. A
televisão passou a fazer parte do dia-a-dia dos americanos a partir de 1955, quando cerca de dois
terços dos lares possuíam um aparelho, alcançando cerca de 36 milhões de receptores
(Esquenazi,2010).
A origem das narrativas seriadas está nos sitcoms, esse formato é caracterizado por narrar o
cotidiano de personagens comuns, outra característica desse formato é o humor sempre presente nas
narrativas, a primeira sitcom de grande sucesso foi The Ruggles (1949-1952). As primeiras
produções seriadas foram criadas a partir de 1950 e se pareciam muito com uma novela, a grande
diferença entre elas era o tempo no ar, Dallas, por exemplo, permaneceu por dez anos no ar.
Para chegar no modelo de narrativa que consumimos hoje, Jason Mittel fala sobre a
complexidade das séries, que teve início em 1980. Essa complexidade diz respeito a storylines
maiores e sem a obrigatoriedade de desfechos em cada episódio, a principal produção desse novo
modelo seriado foi Arquivo X (1993-2002 e 2016-presente). Mittel explica a evolução das
narrativas:
[...] uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em série – não é
necessariamente uma fusão completa dos formatos episódicos e seriados, mas um equilíbrio
volátil. Recusando a necessidade de fechamento da trama em cada episódio, que caracteriza
o formato episódico convencional, a complexidade narrativa privilegia estórias com
continuidade e passando por diversos gêneros. (MITTEL, 2012 p. 37).

Outro fator importante para o sucesso das narrativas são seus fãs, a partir desse novo modelo
de séries que surgiu em 1980, a forma que as narrativas tocam os fãs também mudou. François Jost
(2012) diz que mais importante do que as novas técnicas, o sucesso dessa forma de narrativa se
deve ao ganho simbólico que ela proporciona ao seu espectador.
O mercado das narrativas seriadas, atualmente, é dominado pelas produções americanas,
isso pode ser comprovado através de uma rápida busca na a base de dados Internet Movie Database
(IMDb), segundo o site, das 50 séries mais populares, apenas quatro não são produções
estadunidense: La Casa de Papel (Espanha), Black Mirror (Inglaterra), Vikings (Irlanda/Canadá) e
Peaky Blinders (Inglaterra).
3. EDU-ENTRETENIMENTO EM NARRATIVAS SERIADAS
Thomas Tufte aborda a questão do repensar a comunicação para que esta busque o
desenvolvimento, para o autor, essa reinterpretação da comunicação é necessária devido às
mudanças sociais do mundo moderno. Tufte (2005) afirma que a importância em usar estratégias
narrativas que contemplem o edu-entretenimento está no uso do entretenimento como uma prática
comunicacional específica gerada para abordar estrategicamente questões sociais (marketing social)
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e o comportamento individual, em busca de mudanças sociais lideradas por cidadãos e com um
propósito libertador.
Segundo Tufte (2008), ao identificar um problema, busca-se soluções que possam ir além do
comportamento individual e vai de encontro aos problemas estruturais embasados nos direitos,
desigualdades de gênero e outros. Para o autor, a necessidade da mudança no contexto social é o
centro de todo o problema, assim as iniciativas em edu-entretenimento buscam encontrar as
soluções almejadas. Para a comunicação, vinculada ao desenvolvimento chama-se assim
“comunicação para a mudança social”, conceito chave para o que está por vir na área.
Segundo Piccinin e Hirsch (2012) ao analisar as narrativas simbólicas audiovisuais na
história, é possível perceber que na era moderna se valorizava a originalidade, o novo em
contrapartida ao velho, já na contemporaneidade foi percebida a presença do ecletismo,
recombinações, bem como releituras entre o antigo e o moderno. Para essas autoras, as grandes
influenciadoras e formadoras de imagens no imaginário dos telespectadores são as mídias que
narram e ofertam sentidos através de obras midiáticas.
O grande diferencial da série Once Upon a Time é o choque que provoca ao desconstruir os
clássicos que são contados ainda quando crianças. Essa desconstrução pode ocorrer no caráter de
determinado personagem, como por exemplo, Peter Pan, que na série é um ser malígno e assassino.
Destaca-se aqui o fato da série tratar dos contos de fadas, porém, seu público alvo são adultos.
Durante a produção, sexo, bebidas alcoólicas, luxúria e outras temáticas de cunho adulto são
exploradas e ainda que se passe em torno dos contos de fadas, assuntos bastante reais e
contemporâneos são abordados, principalmente na retirada do estereótipo da princesa dócil. Na
série as personagens femininas são tidas como heroínas e autosuficientes. Na imagem a seguir é
possível perceber respectivamente Chapeuzinho Vermelho/Ruby (caçadora), Mulan (Soldado) e
Merida (caçadora).

FIGURA 01 – Chapeuzinho Vermelho/Ruby (caçadora), Mulan (Soldado)
FONTE: BLOG ONCE UPON A TIME ALWAYS AND FOREVER (2015)

e Merida (caçadora).

Segundo Cauduro e Rahde (2005), nas produções midiáticas e propagadas é possível
perceber que há muito do imaginário do final do século XX e início do século XXI. Para os autores,
elementos como as representações mistas e heterogêneas e o hibridismo da razão e com a emoção
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contemporânea bem como as diferentes interpretações estãos fortemente presentes. E no caso de
Once Upon a Time, essa afirmação pode ser confirmada com a chegada de Emma a Storybrooke 4
em seu fusca amarelo, casaco e botas de couro o relógio da cidade volta a funcionar simbolizando a
chegada do mundo exterior ao interior de algo que vive em outro tempo aqui pode ser citada os
“destempos” de Jésus-Martin Barbero, como se a cidade de Storybrooke começasse a existir, a viver
de verdade. Ainda, a fala dos autores também se comprova com a história da personagem
Chapeuzinho Vermelho/Ruby do qual a personagem assim como a sua história original, isto é, cheia
de simbologias em torno da menstruação e do se “tornar” mulher ocorre também, porém com outros
elementos como a aceitação da sua fera (o lobo que a perseguia era ela mesma) da personagem e
assim a sua emancipação como mulher.

FIGURA 02 – Chapeuzinho Vermelho/Ruby e o
FONTE: PERCY JACKSON RPG BR (2015)

lobo que a habita.

Essa mesma personagem, após aceitar seu “monstro” torna-se uma personagem forte e
sustentável do qual torna-se fundamental para a sobrevivência de outros personagens. Ruby torna-se
também a personagem que assume um relacionamento homoafetivo por conta da intensidade do seu
“monstro”, isto é, o lobo que habita nela.

4

Cidade fictícia onde se passa a narrativa até a sexta temporada.
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FIGURA 01 – Chapeuzinho Vermelho/Ruby e Dorothy.
FONTE: CONTRAMURO (2016)

A correlação mais interessante dessa personagem com o “lobo” é justamente aceitar seu
monstro interior para assim controlá-lo e consequentemente controlar a si mesma. Ruby e
Chapeuzinho Vermelho são personagens bastante repreendidas e quase sem espaço de fala em todos
os episódios antes de descobrir que era o próprio “monstro” e de “assumir-se”. Após essa quebra, a
personagem torna-se líder e “dona” de si mesma e de suas ações na trama. Assim, a personagem na
série, vai de encontro com o que Grossi (1996,p.11) diz “um homem que não deseje mulheres e que
se sinta atraído por homens não deixa de se sentir homem”, além disso a tomada do lobo pela
personagem Ruby pode ser defendido segundo a autora (1996,p.11): “somos todos simbolicamente
transexuais, porque vivemos numa era em que o corpo não deve mais ser protegido como um
santuário, mas sim tem o destino de modificar-se, de tornar-se prótese, ou seja, um simulacro de si
mesmo”.
Outro momento importante da trama e que também está relacionada com o “monstro”
interno é quando Rainha Má/Regina separam-se: a Rainha Má é a parte má, perversa e vingativa e
Regina a parte boa, racional e emocional. Durante os episódios com ambas “desligadas” uma da
outra, fica claro que ser só “boa” ou ser só “má” é destrutivo para as duas. Novamente, a questão de
aceitar seu próprio monstro vem a tona quando Regina e Rainha Má assumem que não podem viver
uma sem a outra.
Na trama, a distinção das duas fica claro, a partir do figurino: lado esquerdo, Rainha
(Floresta Encantada) e Regina (Storybrooke); lado direito, rainha má (Floresta Encantada) e Regina
(Storybrooke). De todas as personagens da série esta é a que mais é representada pelo forte figurino
e variedade do mesmo.
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FIGURA 01 – Rainha

(Floresta Encantada) e Regina (Storybrooke)/rainha má (Floresta
Encantada) e Regina (Storybrooke).
FONTE: CANAL SONY (2016)

Emma também passa por mudanças que são simbolizadas pela troca de figurino, entretanto,
essas trocas significam as suas “mudanças” pessoais de acordo com o que ocorreu ao externo de si e
reforça a fala de Grossi:
Mas, além de mudarem de uma cultura para outra, os papéis associados a machos e a
fêmeas também mudam no interior de uma mesma cultura. No caso da cultura ocidental, na
qual vivemos, podemos observar a enorme importância dos movimentos sociais da
segunda metade do século XX para a transformação de modelos esperados até então para
homens e mulheres – modelos que se consolidaram no Ocidente com o Iluminismo e com a
Revolução Francesa. (GROSSI, 1996, p. 07).

Isto é, Emma ao entrar e sair de vários mundos durante a trama, incorpora a cultura social do
qual foi imposta pelo seu cenário externo, ou seja, ora a personagem é a princesa destinada ao trono,
ora ela é a heroína ora ela é a própria vilã de toda a trama ou é uma mulher moderna e dona de si
mesma e de suas ações.

163

FIGURA 01 – Emma Swan

FONTE: ENTERTAINMENT TONIGHT (2016)
4. CONCLUSÃO
Nessa breve análise, foi possível deixar visível como uma produção audiovisual com
temática até então infantil, consegue abordar questões de gênero e que estão intrinsecamente
vinculadas com o mundo contemporâneo e suas problemáticas. Apesar da narrativa tornar-se pesada
com o decorrer dos episódios e até mesmo repetitivas, a forma como os redatores desconstroem e
reconstroem personagens clássicos da literatura mundial, faz com que constantemente esses
mesmos personagens ora escritos em outros tempos e com outras finalidades, muitas vezes de
cunho machista e violento escritos em contexto históricos onde a mulher não possuía poder de fala
ou valor como indivíduo e sim como propriedade, pois é preciso lembrar que as versões originais
dessas histórias são em muitos casos macabros, sejam contestados com o olhar contemporâneo.
Assim, essa produção audiovisual necessita cuidado ao ser assistida, muitas vezes requer
mais de uma visualização para compreender todas suas simbologias e o novo rumo de cada
personagem ou temática, já que o imaginário e seus monstros interiores são fortemente explorados e
remodelados.
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VISIBILIZAR O INVISÍVEL: UM DIÁLOGO ACERCA DOS FEMINICÍDIOS NA MÍDIA
BRASILEIRA1
Kamilla Cristina da Cunha Santos2
Ângela Teixeira de Moraes3
RESUMO
É cada dia mais preocupante o número de feminicídios ocorridos no Brasil. Entretanto, na maioria
das vezes, esse crime não é tipificado como tal, seja pelas autoridades competentes, seja pela mídia.
Em vista disso, este artigo pretende realizar uma discussão teórica acerca da abordagem e do
agendamento dos crimes de feminicídios na imprensa brasileira, visando compreender quais os
caminhos que podem levar a uma cidadania plena da mulher na mídia e na sociedade. Estabeleceuse um diálogo com Romio (2017), Lagarde (2008), Segato (2006), Costa (2011), Temer (2014) e
Wolf (2006), acerca das temáticas de feminicídio, mídia e violência, teorias da comunicação e
jornalismo. Este estudo é uma tentativa de abrir possibilidades para novas formas de pensar e
repensar o agir midiático e a narrativa dos veículos de comunicação sobre a violência de gênero na
mídia, mais especificamente o feminicídio que mata mulheres diariamente. Quando se deixa de
tipificar o feminicídio, invisibiliza-se o problema social e estrutural que as mulheres enfrentam até
hoje no Brasil e no mundo.
Palavras-Chave: Teorias da Comunicação; Mídia e violência; Feminicídio; Agendamento
midiático; Cidadania.

1. INTRODUÇÃO
Abordar a temática do feminicídio é doloroso. Requer falar de diferenças de gênero, de
violência, requer sensibilidade, requer ser afetada4. Historicamente as mulheres sempre foram
assassinadas por serem mulheres, a exemplo dos séculos XVI e XVII em que, de modo a controlar
demograficamente o crescimento de mulheres na Europa Continental, milhares foram perseguidas,
condenadas e queimadas acusadas de praticar bruxaria, o que Marriane Hester (1992) denominou
“feminicídio encoberto historicamente”. De lá para cá, não se caçam mais bruxas, entretanto,
continua-se assassinando mulheres, diariamente. Um crime, que, assim como nos livros de história,
não recebe o devido nome: feminicídio, mesmo passados três anos da promulgação da Lei nº
13.104, de 9 de março de 2015, que tipifica o delito como hediondo.
O feminicídio é a forma mais extremada da violência cometida contra mulheres e meninas
em razão de gênero e é a maior causa da morte de mulheres da América Latina. Estatisticamente, o
Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo por condições de gênero e, de acordo com o
Atlas da Violência 2018, que analisou as incidências da violência no país, entre os anos de 2006 e
2016, houve um aumento de 6,4% das mortes de mulheres no Brasil nesta década. Somente em
1
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2016, foram registradas 4.645 mulheres assassinadas no país, uma taxa de 4,5 homicídios para cada
100 mil brasileiras. Os estados que mais matam mulheres, respectivamente, são: Roraima com uma
taxa de 10 mortes para cada 100 mil mulheres, Pará, com 7,2 e Goiás com 7,1 mulheres
assassinadas para cada 100 mil. Quando se analisa esses dados por categoria raça/cor, observa-se
que, em 2016, a diferença de mulheres negras assassinadas em relação às não negras é de 71%, com
uma taxa de 5,3% de mulheres negras assassinadas em contraste aos 3,1% de mulheres não negras.
Na última década, o homicídio de mulheres negras aumentou 15,4% enquanto que a taxa das
mulheres não negras caiu 8%. O estado de Goiás é o estado que mais mata mulheres negras no
Brasil, com 8,5 mulheres assassinadas em relação a 4,1 mulheres não negras assassinadas. A
segunda colocação nesse ranking é do estado do Pará, com 8,3 assassinatos de mulheres negras,
embora o número de mulheres não negras também seja elevado, com 6,6 mulheres não negras
assassinadas, visto que a categoria não negra inclui, além de mulheres brancas, as mulheres
indígenas.
Embora esses dados sejam alarmantes, eles estão aquém da realidade, visto que, ainda hoje,
o assassinato de mulheres por condições de gênero é pouco notificado nas delegacias, resultando
numa resposta demorada da justiça na solução dos casos. Mais, tendo um Poder Judiciário
enraizado numa cultura machista e patriarcal, “remetem à fragilidade na proteção das vítimas,
acrescido ao fato de que os processos são julgados como mais um crime de homicídio comum e sem
nenhuma perspectiva de gênero” (MELLO, 2016, p. 164).
Ainda, as informações contidas no Atlas generalizam os homicídios de mulheres, o que é
preocupante, visto não dar visibilidade para os crimes cometidos em razão de gênero, fator
importante na criação e aplicação de ações que intentem reduzir a violência de gênero na sociedade.
Além disso, o Atlas da Violência (2018) não evidencia, mas a residência é um dos principais locais
onde o feminicídio ocorre, com uma taxa de 27,1% das mortes, segundo o Mapa da Violência 2015:
Homicídio de Mulheres no Brasil.
Quando não se tipifica o crime como devido, se invisibiliza o problema social e estrutural
que as mulheres enfrentam até hoje no Brasil e no mundo. Fato este presente, inclusive na mídia,
que ao cobrir, quando cobrem os assassinatos de mulheres, costumam classificar apenas como
homicídio geral.
Pensando nisso, o objetivo desta pesquisa é realizar um debate teórico acerca da abordagem
e agendamento da mídia em crimes de feminicídio, visando compreender quais os caminhos que
podem levar a uma cidadania plena da mulher na sociedade e na mídia.

2. UM BREVE DIÁLOGO SOBRE AS TEORIAS DA COMUNICAÇÃO E OS PROCESSOS
COMUNICACIONAIS
A mídia, por muito tempo, foi vista como superpoderosa, manipuladora e detentora da
vontade dos seus receptores5, dentre os quais, os estudiosos da primeira geração da Teoria crítica,
da Escola de Frankfurt, no início do século XX, convencionaram chamar “massa” (BLUMER,
1977)6, ou seja, os leitores/ouvintes/receptores eram considerados unidades totalmente
manipuláveis, sem vontade própria e que estavam sem à disposição para serem persuadidos de
5
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acordo com os desejos da mídia massiva na Indústria Cultural (HORKHEIMER e ADORNO,
1947). Na Escola Funcionalista, o modelo positivista de Lasswell (1948) tentava explicar como o
comportamento das massas era controlado pelos meios de comunicação, já que essa seria uma das
funções da comunicação na sociedade, o que se convencionou chamar de Teoria Hipodérmica e os
Media eram considerados como Balas Mágicas.
Superando esses paradigmas, a Escola norte americana de Palo Alto, com a Teoria dos
Efeitos a Longo Prazo, passa a analisar os processos comunicativos da mídia, indo além dos efeitos
pontuais relacionados à exposição da mensagem, considerando a importância da mídia como
mediadora entre o público e uma realidade.
Uma das principais teorias desta escola é a do agendamento midiático ou hipótese do
agenda-setting que evidencia a capacidade que os meios de comunicação possuem de destacar ou
não determinado assunto. A ideia principal desta teoria, desenvolvida na década de 1970 por
Maxwell McCombs e Donald Shaw, é a de que a mídia não diz exatamente como o público deve
pensar, mas sobre o que pensar (WOLF, 2006).
Nesta teoria, os receptores já não são considerados uma massa apática e passiva das
mensagens enviadas pela mídia, mas sim, públicos que detêm diferentes formas de compreensão da
realidade social. Para que o agendamento seja eficiente, é necessário que o jornalismo seja a fonte
não mais manipulável, mas confiável de informação, que divulga as notícias de forma transparente,
objetiva, neutra e verídica. Lima (2010), ressalta que essa característica é o “ritual da visibilidade
simbólica da mídia”, qual seja,
o ritual da visibilidade simbólica da mídia é baseado nos princípios de transparência e
visibilidade, que comparecem como a estratégia organizadora das demais estratégias de
legitimação de sua função mediadora. Esses princípios, além de funcionarem como arma
simbólica para legitimar sua função de mediador simbólico e garantir uma relativa
autonomia em relação aos outros campos sociais, servem ainda como trunfos para que as
mídias dissimulem seu poder, porque ao mesmo tempo em que propõem tornar público
aquilo que está em segredo em outras esferas sociais, elas ocultam marcas que possam
revelar seu poder de intervenção, tentando anular sua presença no seio do enunciado.
(LIMA, 2010, p. 75)

Para a autora, a mídia organiza o discurso, independente do veículo de enunciação, de modo
a legitimar os discursos tanto internos, quanto externos, a partir de regras internas de suas
especificidades simbólicas, ou seja, “a apropriação que o discurso da mídia faz de um código já
legitimado socialmente par legitimar o seu discurso. As regras externas são, em verdade, outros
saberes, outros discursos que agem sobre a especificidade da enunciação jornalística”, (LIMA,
2010, p. 74). Barros Filho e Martino explicam que “o trabalho jornalístico encontra seu ponto de
distinção no cotidiano, pela reprodução dos hábitos, formas de linguagem e comportamentos
interiorizados pelos profissionais e pelas limitações institucionais e empresariais que pautam, hoje
mais do que nunca, a ação do jornalista” (2003, p. 179).
Embora seja notório que os meios de comunicação interferem diretamente nas escolhas e
veiculação de uma determinada representação de mundo, além de possuir a capacidade de
direcionar a informação a partir de seu arcabouço cultural, ainda se acredita, e se nutre na
sociedade, a característica da imparcialidade e neutralidade do jornalismo. Temer (2014) reflete que
as mídias, “uma vez que ampliam ou restringem o acesso à informação, criando novas
possibilidades de comunicação ou modificando de alguma forma o alcance, e alteram a qualidade e
a quantidade de informação”, elas “propiciam igualmente novas formas de ação e de interação no
mundo social que redimensionam a relação espaço/tempo, possibilitando novas estratégias e novos
usos dos conteúdos simbólicos, ou novas formas de exercer esse poder simbólico” (2014, p. 58).
Ainda,
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Ao representar o mundo, o jornalismo altera a própria percepção do mundo e influencia a
maneira como o indivíduo organiza o ambiente social e sua inserção dentro deste ambiente.
A partir do uso extensivo da imprensa, a partilha das realidades simbolicamente construídas
deixa de estar restrita aos padrões socioculturais fornecidos pelas relações interpessoais: os
novos parâmetros de realidade/representação fornecidos pelo jornalismo passam a
fundamentar as ações individuais e coletivas (op. cit. p. 71)

Ou seja, o jornalismo possui o poder simbólico de alterar a forma como o receptor enxerga o
mundo, reorganizando a realidade ou a sua representação social7, “a recontextualização do fato é
uma condição sine qua non para a existência da notícia” (BARROS FILHO e MARTINO, 2003, p.
183). Wolf (1985) ressalta que para algo vir a ser notícia, deve obedecer a alguns critérios de
noticiabilidade – conjunto de critérios de relevância que define o que será transformado em notícia
–, e possuir valor-notícia – valor subjetivo que determina o valor de um acontecimento ou fato. Os
valores notícia e os critérios de noticiabilidade permeiam todo o processo de produção da notícia até
a sua veiculação para o público e estes processos estão fundamentados na percepção do
newsmaking, que seria “constituída pelos estudos que analisam a lógica dos processos pelos quais a
comunicação de massa é produzida e o tipo de organização do trabalho dentro da qual se efetua a
construção das mensagens” (WOLF, 2006, p. 161).
Sendo o jornalismo uma atividade que apresenta uma pluralidade de opiniões, mas que
detém o controle do que é veiculado, dentre os seus principais regramentos que constituem o ethos
discursivo da mídia8 estão: a neutralidade, a objetividade, a hierarquização e a universalidade, que
regem a produção de sentido do que será visibilizado no discurso midiático.
A objetividade é a prova da credibilidade do discurso midiático, pois rege que o fato deve
ser descrito tal qual aconteceu. Para Lima, a objetividade é uma “sutil camuflagem do sujeito da
enunciação. É a estratégia que reside na obliteração das pessoas do seio do enunciado, construído na
terceira pessoa gramatical”. A partir desta característica, outra se credita, a neutralidade da mídia,
que garante aos profissionais da comunicação o crédito de imparcialidade da informação, “uma
espécie de lugar anônimo, que pertence ao mesmo tempo a todos e a ninguém”, ainda, “um espaço
suscetível de assegurar o livre trânsito dos percursos, mantendo-os ao abrigo do controle que os
grupos de pertença exercem sobre a livre circulação das pessoas” (LIMA, 2010, p. 76), um lugar
que propicia ao jornalista fugir de sua responsabilidade enquanto produtor e emissor da notícia.
Dentre as diversas ferramentas que os jornalistas possuem para decidir o que será noticiado
ou não nos veículos de comunicação, a hierarquização é uma das mais sutis e importantes, porque
é ela que atribui o grau de importância dos acontecimentos midiatizados. Lima ressalta que
“dependendo do lugar que o assunto ocupa nas páginas e mediante seções, fica claro na enunciação
o que é mais importante” (2010, p. 98), a disposição da notícia, organização temporal dos assuntos,
o tempo e a quantidade despendido ao assunto, é o que faz com que ele tenha muita ou pouca
notoriedade na mídia e, consequentemente, na cognição social.
Toda a construção da notícia obedece, ainda, a uma característica primordial do jornalismo,
a universalidade dos fatos. Universalizar, no jornalismo, quer dizer estar atento a uma variedade
significativa de informações ao redor do mundo, em todas as áreas de conhecimento. Temer reforça
que é a universalidade que idealiza o jornalismo como o “mediador indispensável entre a
informação e o homem, pois cabe a imprensa fornecer aos indivíduos o acesso às informações que
necessitam para se orientar ao mundo, para construir o seu pensamento e formular os seus juízos”
(2014, p. 105).
É a universalidade, ainda, que exige que a notícia alcance o maior público possível, fato
7
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ligado também ao aspecto mercadológico do jornalismo atualmente. Este fator é o que vai
determinar e transformar, em muitas mídias, a notícia em algo apelativo, esteticamente
sensacionalista. De acordo com Temer (2014, p. 106), essa é uma relação muito simples, “um jornal
(telejornal, radiojornal, webjornal ou qualquer outro tipo de veículo jornalístico) existe em função
dos seus leitores/receptores. Sua primeira função, portanto, é conquistá-los, ou melhor, conquistar a
sua atenção, e o uso do sensacionalismo e o grotesco são estratégicos para essa conquista”.
Referindo-se a uma relação Construcionista do jornalismo, Sodré (2009, p. 22) citado por Temer
(2014, p. 114) aponta que “notícia é tudo que o público quer falar, quanto mais comentários
provocar, mais valor tem" e "a melhor notícia é a que interessa ao maior número de leitores".
Barros Filho e Martino (2003) balizam que os hábitos do público é uma referência constante
para os produtores mediáticos, visto que, uma vez veiculada, perde-se progressivamente o controle
sobre os seus significados. Dessa forma, valendo-se do que já é familiar ao público e faz parte da
sua cognição social, a mídia constrói padrões específicos em sua narrativa para este público.
“Entender o público como parte ativa, mas não independente e tampouco autossuficiente, no
cotidiano da produção de bens simbólicos garante a compreensão mais relativa - portanto mais
próxima das situações reais - dentro da comunicação” (2003, 230). Desta forma, apreende-se que
quando se muda os padrões de veiculação, muda-se, também, os sentidos e o conhecimento social,
ocasionando em hábitos diferentes na apropriação de mensagens simbólicas divulgadas para a
sociedade. Já os efeitos e consequências que essas notícias provocam, vai depender da condição de
sua construção e das condições de recepção.

3. OS ESTUDOS SOBRE FEMINICÍDIO: BREVE PANORAMA
A primeira vez que a palavra feminicídio (femicide) foi usada, nomeando a morte de
mulheres pela condição de serem mulheres, foi em Bruxelas, na Bélgica, durante o depoimento de
Diana Russel, no Primeiro Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres, em 1976. O
conceito surge como “forma de nomear as mortes de mulheres por homicídio devido a sua condição
social de mulher, e se opor a aparente neutralidade do termo homicídio, que designava as mortes
por assassinato sem a observação sobre as diferenças de sexo e gênero nestas mortes” (ROMIO,
2017, p. 40).
A partir de então, estudos evidenciando o feminicídio como consequência da desigualdade
social entre homens e mulheres foram surgindo. Em 1992, Radford e Russel publicaram o primeiro
livro sobre a temática. O livro Femicide: the politics of woman killing, é um compilando de artigos
de diversas autoras que pesquisavam sobre o tema na década de 1980. Em um dos textos da
coletânea, Caputi e Diana defendem que o feminicídio é o assassinato de mulheres por homens de
forma misógina, consequência de uma violência contínua que a mulher sofre no decorrer da vida.
Femicide is on the extreme end of continuum of anti female terror that includes a wide
variety of verbal and physical abuse, such as rape, torture, sexual slavery (particularly in
prostitution), incestuous and extra familial child sexual abuse; physical and emotional
battery, sexual harassment (on the phone, in the street, on the office, and in the classroom),
genital mutilation (clitoridectomies, excision, infibulations) unnecessary gynecological
operations, forced heterosexuality, forced sterilization, forced motherhood, (by
criminalizing contraception and abortion) psychosurgery, denial of food to women in some
cultures, cosmetic surgery, and other mutilations in the name of beautification. Wherever
this forms of terrorism result in death, they become femicides (CAPUTI e RUSSELL,
1992, p. 15).
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Essa definição, a partir de um “continuum” de violência9, foi um dos marcos iniciais acerca
dos estudos sobre o feminicídio, bem como os demais artigos da coletânea, que se tornaram fontes
primordiais para qualquer pesquisa acerca do assassinato de mulheres, partindo-se de pressupostos
feministas.
A partir dos estudos norte-americanos, o conceito de feminicídio foi trazido para o contexto
latino-americano, em meados dos anos 2000, por Marcela Lagarde, deputada e principal estudiosa
feminista mexicana, como forma de investigar e denunciar as diversas mortes e desaparecimentos
de mulheres no México, desde a década de 1990, principalmente na Ciudad Juarez, Chihuahua,
cidade que faz fronteira com os Estados Unidos. As mortes violentas, mutilações e desfigurações
das mulheres e meninas daquela cidade, iniciados em 1993, foi estopim para diversas mobilizações
por justiça e em defesa dos direitos humanos das mulheres, embora o fato só tenha sido realmente
abordado mais de 15 anos depois.
Lagarde, em seus estudos e publicações, adota o termo feminicídio ao invés da tradução
literal femicídio para falar do assassinato de mulheres em condições de gênero, por considerar que o
segundo termo não contemplaria a totalidade do conceito e seria reduzida ao oposto de homicídio,
“para diferenciarlo, preferí la voz feminicidio y denominar así al conjunto de violaciones a los
derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que,
estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidade” (LAGARDE, 2008, p. 215-216).
Para denunciar a crueldade com que as meninas e mulheres foram mortas em Ciudad Juarez,
Marcela defende o feminicídio como uma forma de genocídio praticado contra as mulheres
mexicanas e conceitua o crime como o extremo da violência praticada contra as mulheres, “es la
culminación de múltiples formas de violencia de género contra las mujeres que atentan contra sus
derechos humanos y las conducen a variadas formas de muerte violenta, y son toleradas por la
sociedad y el Estado” (ibid, p. 232). Corrobora com o pensamento de Lagarde, a estudiosa argentina
Rita Segato, que conceitua os feminicídios como “crímenes de poder, es decir, crímenes cuja dupla
función es, en este modelo, simultáneamente, la retención o manutención, y la reproducción del
poder. (SEGATO, 2006, p. 4). Assim como Lagarde, a estudiosa defende a tipificação do
feminicídio como genocídio, e luta pelo reconhecimento desta tipificação na Corte Penal
Internacional de la Haya, haja vista tamanha crueldade cometida contra as mulheres da Ciudad
Juarez, além de denunciar o caso como crime de lesa a humanidade.
A partir da divulgação dos fatos que estavam ocorrendo na cidade mexicana, foi possível
expandir os estudos sobre o feminicídio na América Latina e cobrar políticas de segurança pública
para coibir esse tipo de crime, e, hoje, já são 17 países a utilizarem a terminologia dentro do código
penal, como forma de agravante ao homicídio (ROMIO, 2017). No Brasil, a lei foi promulgada em
2015.
A primeira publicação brasileira sobre feminicídios foi o livro Femicídio: algemas do (In)
visível, da autora Sueli Almeida, em 1998. Nele, a pesquisadora fala sobre o “feminicídio íntimo”,
como forma de contestar a neutralidade aplicada aos termos homicídio e assassinato em crimes
conjugais. Para ela, “os homicídios ou tentativas não são causais, nem fenômenos isolados, eles
resultam do caráter intensivo e extensivo da violência de gênero e, em particular de sua versão
doméstica” (ALMEIDA, 1998, p. 43 apud ROMIO, 2017, p. 53).
Após ser condenado por omissão, tolerância e impunidade da violência doméstica pela
Comissão Interamericana de Direitos humanos da Organização dos Estados Americanos via Centro
pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a
Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), em 2001, o Brasil foi instruído a modificar a sua
Ver: KELLY, Liz. “The global context: Wars against women: sexual violence, sexual politics and militarised state”.
In Jacobs, Susie; Jacobson, Ruth; Marchbank, Jennifer, States of conflict: gender, violence, and resistence, London New
York: Zed Books, p. 45-65, 2000.
9
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legislação de modo a coibir a violência contra a mulher no país. Destarte, em 2006, foi publicada a
Lei nº 11.340 que tipifica e pune as várias formas de violência doméstica. E em 2015, entrou em
vigor a lei do Feminicídio, Lei nº 13.104, 9 de março de 2015, que tipifica o assassinato de
mulheres por razões de gênero como crime hediondo.
Outro estudo importante para situar o avanço das pesquisas sobre feminicídios no Brasil, foi
publicada recentemente. A tese de doutoramento intitulada Feminicídios no Brasil, uma proposta de
análise com dados do setor de saúde, de Jackeline Romio, publicada em 2017, sugere uma nova
tipologia para a classificação dos feminicídios. Aos feminicídios, a autora considerou duas
classificações o direto e o indireto, sendo:
Feminicídio indireto: mortes reprodutivas; violência sexual sistemática; mortes
decorrentes das estratégias dos exércitos e grupos organizados para atemorizar e torturar
população civil de mulheres em guerras e conflitos; mortes por feminicídio direto toleradas
pelo Estado.
Feminicídio direto: mortes por agressão física, mortes envolvendo violência sexual,
mortes envolvendo violência conjugal, doméstica ou familiar, mortes que envolvam tortura
psicológica ou violência que incida na degradação do corpo físico da mulher (ROMIO,
2017, p. 71)

Dentro das classificações, os feminicídios podem ser investigados a partir de uma nova
tipologia: feminicídio reprodutivo, doméstico ou sexual.
Feminicídio reprodutivo, vinculado às políticas de controle do corpo e da sexualidade da
mulher, cuja expressão mínima são as mortes por aborto registradas no sistema de saúde;
Feminicídio doméstico, violência letal por agressão física contra a mulher no contexto
domiciliar, conjugal ou familiar registrados no sistema de saúde;
Feminicídio sexual, violência letal por agressão física contra a mulher por meio sexual (op.
cit. p. 71).

Para a autora, é importante diagnosticar este tipo de violência, que, para além de ser um
grave problema social, é também um problema de saúde e segurança pública. O diagnóstico, para
Romio, “é bastante produtivo para que se saiba onde e como intervir para baixar os índices de
mortalidade feminina por violência de gênero, além de contribuir para a denúncia das violações aos
direitos humanos das mulheres” (2017, p. 19).
No sentido de identificar a problemática do feminicídio na sociedade, a mídia tem papel
importante nessa difusão, utilizando-se do seu poder simbólico de pautar sobre o que a sociedade
deve pensar e cobrar do Poder Público.

4. MÍDIA E VIOLÊNCIA: MODOS DE FAZER JORNAL NO BRASIL
A partir dos estudos do agendamento midiático e das formas de construção da narrativa que
a mídia apresenta em suas notícias, é possível analisar a forma como os meios de comunicação
constroem as notícias sobre violência no Brasil.
O chamariz para as notícias, geralmente publicadas em cadernos ou programas policialescos,
sobre violência na sociedade é a promoção de uma cultura do medo, por meio de notícias, que Costa
(2011) denomina como “modelos midiáticos do espetáculo”, onde a morte, assaltos, o tráfico de
drogas e demais formas de violência são vendidos como parte do cotidiano social, organizado de
maneira maniqueísta, entre pessoas boas e pessoas más.
Em seu artigo, a pesquisadora constata que de norte a sul do país a mídia brasileira tem
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privilegiado programas que são focados na violência como uma “estratégia de sedução do público,
assim como a reprodução de imagens que reforçam a exposição do crime e do sangue” (COSTA,
2011, p. 179).
Sobre a forma de noticiar a violência na mídia brasileira, Costa evidencia que é algo que se
tornou comum, corriqueiro. De acordo com a autora, o que importa para estes veículos é
“padronizar comportamentos, tratar as notícias como “produtos” sujeitos à “lei de mercado”,
recorrendo dessa forma ao sensacionalismo e à violência, glamourizando o crime e criando
estratégias de sedução para os telespectadores [e leitores]” (COSTA, 2011, p. 180) e transformada
em mercadoria, a violência é consumida como se fosse evento fragmentado, mas presente naquela
realidade, cuja impressão passada é a de que a violência é uma onda incontrolável, o qual nada
pode-se fazer.
Essa onipresença da violência na mídia tem se tornado assunto em diversos debates acerca
do quanto ela pode definir a formação de atitudes, valores ou comportamentos no público.
Entretanto, não se deve afirmar que a mídia é responsável pelo aumento da criminalidade na
sociedade brasileira, mas, sim, que os meios de comunicação “têm uma parcela de contribuição na
difusão de violências de toda ordem, assim como banalizam o seu tratamento com a finalidade de
atingir os objetivos das empresas de comunicação” (ibid., p. 182).
Segundo Ramos e Paiva (2007), na última década houveram avanços significativos na
produção da narrativa de notícias sobre violência no país, por meio da reformulação das linguagens
e modelos utilizados para abordar a temática, culminando na extinção de parte dos cadernos de
polícia do país, ou, ao menos, uma redução na exposição sensacionalista e espetacular desse tipo de
notícia em alguns estados brasileiros. Entretanto, ainda há alguns estados que mantém a
espetacularização da violência, como forma de manter e/ou aumentar a audiência do veículo de
informação. Para Costa e Ferreira Junior,
Há no Brasil, portanto, uma lógica industrial da violência na mídia, cujos usos priorizam a
produção de narrativas textuais e imagéticas sobre as mortes, a face mais evidente das
representações da violência. As narrativas jornalísticas inserem-se em um processo de
produção e difusão de representações, nas quais se inscrevem deslocamentos e
interpretações sobre violência e realidade social. Consideramo-las inseridas em um
processo de repercussões em um ambiente sociossimbólico, do ponto de vista da difusão de
representações que virtualmente se relacionam a representações além e aquém das
narrativas midiáticas, e que se rearranjam na produção de experiência social em uma
cotidianidade (2016, p. 142).

Nas reportagens policialescas o que se observa é um discurso esvaziado e falsamente
preocupado com o aumento da violência no país, entretanto essa construção narrativa é enviesada,
visto que a maior parte das notícias nega amplamente o debate sobre segurança pública e a questão
da violência como uma problemática social.
Se de um lado temos uma grande veiculação espetacular da morte, e demais formas de
violência, na sociedade brasileira, por outro há um silenciamento da mídia acerca de notícias sobre
a violência contra a mulher, principalmente em casos de feminicídio, embora, esses homicídios
sejam definidos como a forma mais cruel de violência de gênero, as mortes de mulheres continuam
na invisibilidade. E, quando se noticia, “há uma tendência em transformá-la na própria responsável
pela agressão que sofreu” (ROMIO, 2017, p. 42), seja questionando a sua índole, seja buscando
justificativas para os crimes cometidos contra as mulheres, como nos casos dos feminicídios
conjugais ou sexuais.
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5. NOTAS PARA UMA LEITURA CRÍTICA DA MÍDIA E AS NOÇÕES DE CIDADANIA
DA MULHER
A discussão sobre os fenômenos que envolvem a violência na mídia é ampla, entretanto, o
que se percebe é que ainda são escassos os debates acerca da violência e assassinato de mulheres na
mídia. Nas notícias em geral sobre a temática, o que se observa é uma inexistência ou negação do
debate sobre feminicídio ou de qualquer forma de violência de gênero.
Se os meios comunicacionais têm o poder de indicar as prioridades sobre o que se deve
pensar, ela também tem o poder de decidir quais os fatos devem ser ignorados, quais devem ser
visibilizados, sobre o que se deve discutir e opinar e definir quais são os assuntos importantes para a
sociedade. A imprensa possui aqui papel estratégico na formação da opinião pública e pode
contribuir largamente para aprofundar o debate sobre o feminicídio. No entanto, ao noticiar
feminicídios, raramente a mídia contextualiza ou estimula uma reflexão sobre as causas desta
violência de gênero extremada (PRADO e SANEMATSU, 2017).
Se por um lado os veículos de comunicação deixam de dar visibilidade à temática do
feminicídio, por outro, quando resolve noticiar, observa-se a ausência de debate e reflexão sobre a
temática. E quanto menos informação sobre o caso ou sobre a vítima, maior será o detalhamento das
condições do corpo e da cena do crime, em sua maioria com imagens chocantes, desrespeitando os
direitos civis e negando a condição humana da vítima, demonstrando a “cidadania precária” a qual
as mulheres são condicionadas em nossa sociedade.
A conceituação de cidadania precária foi desenvolvida pela socióloga brasileira Berenice
Bento, onde estabelece que aos grupos minoritários são negadas a sua condição humana e de
cidadão, de acordo com a autora,
A cidadania precária representa uma dupla negação: nega a condição humana e de
cidadão/cidadã de sujeitos que carregam no corpo determinadas marcas. Essa dupla
negação está historicamente assentada nos corpos das mulheres, dos/as negros/as, das
lésbicas, dos gays e das pessoas trans (travestis, transexuais e transgêneros). Para adentrar a
categoria de humano e de cidadão/cidadã, cada um desses corpos teve que se construir
como “corpo político”. No entanto, o reconhecimento político, econômico e social foi (e
continua sendo) lento e descontínuo(BENTO, 2009, P. 167).

Se às mulheres é negada a cidadania plena, considera-se que a mídia é corresponsável na
perpetuação desta conjuntura, visto que uma das funções sociais do jornalismo é oferecer
possibilidades de se realizar uma leitura crítica da realidade, “quando respeita a liberdade do
leitor/receptor em fazer as suas interpretações do real, quando trabalha com informações que
articulem conteúdos culturais aos dados aparentemente objetivos” (TEMER, 2014, p. 159).
Entretanto, quando se espetaculariza as notícias de violência ou mesmo se invisibiliza certas
temáticas, como o feminicídio, rompe-se com esse princípio fundamental do jornalismo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente reflexão sobre mídia, violência e feminicídio se constitui numa análise preliminar
de uma investigação que precisa de maior aprofundamento, com a finalidade de compreender de
que forma a mídia veicula as notícias sobre feminicídio no Brasil. O debate traçado até aqui serviu
para elucidar sobre o agendamento midiático da violência e a contextualização do feminicídio na
sociedade brasileira.
O feminicídio é a forma de violência extremada praticada contra mulheres em razão de
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gênero e a que mais mata mulheres jovens atualmente na América Latina. O Brasil é classificado
com o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E a forma como a mídia aborda ou não a temática
no dia-a-dia da sociedade, pode contribuir para um aprofundamento do debate ou a invisibilidade
total da temática, negando essa problemática agravante no país.
A cidadania precária a qual as mulheres são legadas no Brasil revela as poucas pesquisas
que envolvem a temática da violência e suas motivações na sociedade brasileira, o que acarreta em
poucas políticas públicas e de segurança que visam coibir a violência e extermínio deste grupo
social. Considera-se a mídia corresponsável diante dessa situação alarmante, visto que é papel
social do jornalismo incentivar a sociedade a refletir sobre a realidade em que vive, bem como ela
(a mídia) é detentora do poder simbólico que pode alterar a forma como o receptor enxerga o
mundo, de moro a reorganizar a realidade e a sua representação.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER- INCIDÊNCIAS E TRATAMENTOS DADOS POR
PORTAIS DE NOTÍCIAS NO INTERIOR DO PARANÁ1
Graziela Bianchi2
Naiara Namma Perdigão Persegona3
RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar formulações a respeito do lugar do jornalismo - enquanto
serviço público de comunicação e construtor da realidade social - em coberturas jornalísticas sobre
violência contra a mulher. O material jornalístico analisado é proveniente dos portais de notícias
paranaenses Rede Sul de Notícias, de Guarapuava e A Rede, de Ponta Grossa, que em suas
determinadas regiões, apresentam um papel de destaque enquanto veículos noticiosos. A análise se
deu no período entre outubro e novembro de 2017. Para a sustentação metodológica do artigo foram
utilizados procedimentos de Análise de Cobertura Jornalística (ACJ), pensados por Silva e Maia
(2011) e o procedimento técnico da pesquisa bibliográfica sobre jornalismo e gênero. Os dados
organizados e comparados trazem uma noção mais aproximada a respeito de alguns enfrentamentos
ainda necessários quando se traz à tona a articulação (ou falta dela) entre questões de gênero e sua
presença na narrativa jornalística.
Palavras-chave: Jornalismo; Gênero; Violência contra a mulher; Portais de notícias.

1. INTRODUÇÃO
A discussão central deste artigo é a cobertura jornalística sobre violência contra a mulher.
No entanto, não nos atentaremos unicamente em analisar as características da cobertura sobre este
tema, tendo em vista que o objetivo principal da investigação é situar o lugar do jornalismo no
continumm entre discussões de gênero e casos de violência contra a mulher nos noticiários.
Portanto, a cobertura jornalística dos portais A Rede e RSN sobre o tema será utilizada
como horizonte para as discussões teóricas que compreendem a intersecção entre jornalismo e
gênero. A escolha dos dois portais se deu pela grande difusão alcançada por ambos em suas cidades,
e o período de cobertura corresponde a dois meses de coleta - outubro e novembro 20174-, onde
apenas as matérias locais compõem o corpus de análise.
Embora Guarapuava tenha pouco mais da metade da população de Ponta Grossa, ambas são
consideradas cidades de médio porte. Guarapuava, localizada na região centro-sul do estado do
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10 oENPECOM.
2
Docente no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Doutora
em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Unisinos. Email:
grazielabianchi@yahoo.com.br.
3
Jornalista. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG). Email: naiara.persegona@gmail.com
4
Este recorte corresponde a um terço da coleta definida para a investigação que ainda se encontra em curso.
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Paraná, comporta uma população estimada em 179.256 habitantes conforme o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). Ponta Grossa, localizada na região dos campos gerais do
Paraná, próximo a Curitiba, tem uma população de 344.332 pessoas estimada pelo mesmo instituto.
A partir de dados do Ministério Público do Paraná - que mapeou, em 2014, o número de
registros de violência contra a mulher nas cidades do estado – observamos que Ponta Grossa é a
segunda cidade do Paraná com maior número de registros (atrás apenas de Curitiba) e Guarapuava
figura em oitavo lugar na lista de 399 municípios do estado. Desse modo, são cidades do interior
com alto índice de violência contra a mulher, como podemos observar na seguinte tabela:
Tabela 1 – Denúncias de violência contra a mulher no Paraná
Cidade
Curitiba
Ponta Grossa
São José dos Pinhais
Londrina
Foz do Iguaçu
Maringá
Paranaguá
Guarapuava

Ocorrências
1.846
639
527
489
370
369
337
317
Fonte: Ministério Público do Paraná/2014

Antes de iniciarmos as discussões teóricas aqui propostas, são trazidos os dois meses de
cobertura e assinaladas as características do fazer jornalístico de ambos os portais. Tais traços foram
apreendidos através de procedimentos de Análise de Cobertura Jornalística (ACJ), como
detalharemos no tópico a seguir.

2. METODOLOGIA
A Análise de Cobertura Jornalística (ACJ), desenvolvida por Silva e Maia (2011), é um
método que pretende contribuir para que o jornalismo desenvolva metodologias próprias, e assim
seja possível responder a problemas de pesquisa formulados a partir de um arcabouço teórico do
próprio campo. As autoras sustentam, a partir de sua metodologia, que o processo de produção
jornalística se manifesta no produto, em maior ou menor medida, ou seja, o produto carrega traços
da produção (SILVA; MAIA, 2011, p.23).
Desse modo, o protocolo de ACJ foi utilizado para organizar, identificar traços de produção
e tipificar as especificidades da cobertura jornalística realizada pelos portais. A partir da
categorização da cobertura, investigamos como os portais estruturam a cobertura sobre
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acontecimentos relacionados à violência contra a mulher, verificando as marcas de apuração e
composição das matérias jornalísticas.
Para tanto, utilizaremos os dois primeiros, dos três níveis analíticos em que o método ACJ
se organiza. Conforme as autoras, os três níveis são: a) marcas da apuração, b) marcas da
composição do produto e c) aspectos da caracterização contextual. Cada um deles olha para o objeto
de estudo a partir de uma lente diferente.

O primeiro, mais específico, funciona como uma teleobjetiva: recai exclusivamente sobre a
matéria jornalística – tomada de forma isolada –, explorando indícios do método de
apuração e da estratégia de cobertura em close-up. O segundo corresponde a uma lente
normal, de alcance médio, pois oferece uma visão um pouco mais aberta do objeto, agora
enfocando não só o texto, mas o conjunto amplo do produto, como localização na página,
diagramação, foto etc. E o terceiro atua como uma grande angular – não capta detalhes, mas
oferece um plano geral do objeto, captando aspectos da dimensão organizacional e do
contexto sócio-histórico-cultural em que se insere a produção jornalística. (SILVA; MAIA,
2011, p.26-27)

Em relação ao tópico "marcas da apuração" foram observadas: 1) assinatura da matéria, 2)
número de parágrafos e 3) origem da informação/fontes. No tópico "marcas da composição do
produto" foram investigados: 1) tipos de violência e 2) autoria da violência.

3. COBERTURA JORNALÍSTICA DOS PORTAIS A REDE E REDE SUL
A partir da coleta de notícias locais sobre violência contra a mulher observamos que A Rede
publicou 22 matérias durante os meses de outubro e novembro de 2017 e a RSN totalizou nove
publicações sobre esta temática. Assim, apenas com este primeiro levantamento já é possível
assinalar uma frequência muito maior – mais do que o dobro - de aparições do tema no portal
pontagrossense.
A seguir, apresentaremos, em formato de tabelas, as características da cobertura jornalística
dos dois portais consideradas a partir das categorias definidas metodologicamente. A começar,
encontramos os seguintes tipos de violência5 nas matérias locais dos portais:
Tabela 2 – Tipos de violência abordados nos portais
Tipo de violência
Violência física
Violência física e moral
Violência física e psicológica

A Rede
12
1
1

RSN
4
0
0

5

Sistematizamos as violências conforme os cinco tipos definidos pela Lei Maria da Penha: física, sexual, moral, psicológica e
patrimonial.
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Violência sexual
Violência sexual e homicídio
Violência patrimonial
Violência patrimonial e física
Violência psicológica
Feminicídio6

1
1
1
1
1
3

3
0
1
0
0
1
Fonte: As autoras

Com o levantamento dos tipos de violência, também observamos quem são os sujeitos
autores de violência. A tabela a seguir demonstra duas características: 1) quase todos os crimes
foram cometidos por homens e 2) a alta domesticidade das agressões.
Tabela 3 – Autores das violências
Autoria da violência
Marido
Ex-marido
Homem (não identificado)
Pai
Filho
Padrasto
Vizinha
Mulher (não identificada)
Neto e sobrinho
Irmão
Cunhado

A Rede
8
5
3
2
2
1
1
1
0
0
0

RSN
3
0
2
0
1
0
0
0
1
1
1
Fonte: As autoras

As próximas três categorias – assinatura, número de parágrafos e fontes - nos apresentam,
mais especificamente, as características do fazer jornalístico de cada portal. O portal A Rede
assinou as matérias da seguinte maneira:
Tabela 4 – Assinatura das matérias no portal A Rede
Assinatura
Da Redação
Gabriel Sartini
Stiven de Souza
Rodrigo de Souza
Mario Martins
Afonso Verner com informações de Mario
Martins
Fernando Rogala

Número de ocorrências
9
6
3
1
1
1
1
Fonte: As autoras

A RSN apresentou as assinaturas conforme a tabela:
6

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o
desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres.
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Tabela 5 – Assinatura das matérias no portal RSN
Assinatura
Da Redação
Rogério Thomas

Número de ocorrências
8
1
Fonte: As autoras

Contabilizamos também o número de parágrafos das matérias locais de cada portal, para
demonstrar a forma predominante em que as notícias são publicadas:
Tabela 6 – Número de parágrafos das matérias dos portais
Número de parágrafos
Dois parágrafos
Três parágrafos
Quatro parágrafos
Cinco parágrafos
Seis parágrafos

A Rede
4
12
6
0
0

RSN
0
4
3
1
1
Fonte: As autoras

Tanto no RSN quanto no A Rede a cobertura sobre esta temática teve como fonte principal o
boletim de ocorrência da Polícia Militar. Foram 20 ocorrências no A Rede e 10 no RSN. Nas
tabelas a seguir, sistematizamos todas as fontes consultadas/entrevistadas nos meses de outubro e
novembro. A primeira tabela evidencia as fontes do portal pontagrossense:
Tabela 7 – Fontes consultadas pelo portal A Rede
Fontes
Polícia
Ministério Público
Promotora Fernanda Basso Silverio
Advogado Angelo Pilatti Junior
Advogado Fernando Madureira
Mulher vítima de violência

Número de ocorrências
20
1
1
1
1
1
Fonte: As autoras

Abaixo, a tabela com as fontes do portal guarapuavano:
Tabela 8 – Fontes consultadas pelo portal RSN
Fontes
Polícia
Mulher vítima de violência

Número de ocorrências
8
1
Tabela elaborada pela autora

Por fim, consideramos importante apresentar os títulos das matérias e data de cada
publicação para que o leitor consiga entrar em contato com o universo de materiais jornalísticos
com o qual estamos trabalhando neste artigo. Desse modo, a seguir – também em formato de tabela
– estão as publicações de outubro e de novembro coletadas nos dois portais. A começar pelo A
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Rede:
Tabela 9 – A cobertura jornalística do portal pontagrossense:
Título da matéria

Data da publicação

Homem é preso após dar golpe de facão na
esposa em PG

02/10

Pai é suspeito de agredir a própria filha com
fivela

04/10

Jovem é morto ao defender mulher de
estupro em PG

05/10

Polícia investiga caso de estupro no Jardim
Itapoá

07/10

Briga por guarda de criança acaba em
delegacia

09/10

Pai é preso após agredir filha com golpes de
cinta

12/10

Marido agride esposa e vai parar na
delegacia

13/10

Justiça inicia julgamento do crime da
estudante de direito em PG

13/10

Dois menores são apreendidos por agredirem
as mães

15/10

Marido mata esposa e esfaqueia enteado em
PG

19/10

Briga de vizinhas acaba com mulher
esfaqueada

22/10

Homem é preso após agredir enteada com
chutes e pauladas

23/10

Mulher acusa ex-marido de invadir casa e
furtar carro

26/10

Homem invade casa esfaqueia ex-mulher e
foge

01/11

Homem é preso suspeito de esfaquear a
esposa

03/11

Marido ataca esposa com machado e é preso
pela PM

07/11

Rapaz ameaça estudante na saída de colégio e
09/11
vai preso
Homem quebra casa da ex-mulher e

12/11
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esfaqueia policial
Gestante é esfaqueada e tem casa incendiada

13/11

Homem é preso por espancar mulher por
causa de drogas

14/11

Paulo Spinardi pega 23 anos de prisão por
matar Cintia

15/11

Homem ameaça incendiar a casa com filhas
dentro

16/11
Fonte: As autoras

A cobertura de dois meses da RSN, de Guarapuava é composta pelas seguintes publicações:
Tabela 10 – A cobertura jornalística do portal guarapuavano:
Título da matéria

Data da publicação

Mulher acorda quando o marido tentava
matá-la no bairro Alto Cascavel

03/10

Mulher reage e escapa de estuprador na
Palmeirinha

14/10

Homem agride a esposa e a sogra no centro
da cidade

18/10

Homem com pacto com facção é preso e
acusado de tentar matar a família

23/10

Homem é preso após tentar incendiar a casa
da própria mãe em Guarapuava

14/11

Rapaz é preso após tentar estuprar a avó e a
tia no Guairacá

21/11

Adolescente é estuprada em Guarapuava

27/11

Mulher agredida por irmão tem doze pontos
na cabeça, uma luxação e um dedo fora do
lugar

27/11

Mulher é morta pelo cunhado no bairro
Boqueirão

30/11
Fonte: As autoras

Finalizada a apresentação dos resultados da categorização das coberturas, iniciaremos no
próximo tópico uma reflexão teórica sobre jornalismo e gênero.

4. O LUGAR DO JORNALISMO NO CONTINUMM: DISCUSSÕES DE
GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Neste tópico apresentaremos quatro principais eixos: 1) por que consideramos violência
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contra a mulher um problema de gênero; 2) a caracterização de gênero por relações simbólicas de
poder, 3) o lugar do jornalismo no continumm entre as discussões de gênero e o tema violência
contra a mulher e 4) a interpretação das características da cobertura dos portais RSN e A Rede.
A intenção é demonstrar que a violência contra a mulher é resultado de estruturas sociais de
poder caracterizadas (entre outras coisas) pelo gênero. Justamente no terreno do domínio do
simbólico, pela potencialidade que detém de inserir pautas na agenda pública, é que o jornalismo
aparece como protagonista nesta reflexão. Portanto, os eixos buscam esclarecer, de maneira
integrada, qual é o ponto de contato entre a violência contra a mulher, o gênero e o jornalismo.
O início de nossa proposta de discussão teórica requer a resposta para a seguinte pergunta:
"Por que a violência contra a mulher é um problema de gênero?". Primeiramente, partimos do
entendimento de que a violência contra a mulher não pode ser analisada de maneira isolada, porque
intrínseco a ela estão questões sócio-histórico-culturais acumuladas ao longo dos anos. Para
auxiliar-nos a situar a ordem desta problemática, recorremos a Simone de Beauvoir (1970). A linha
de raciocínio traçada pela autora considera as contribuições da biologia, da psicanálise e do
materialismo histórico como norteadores da constituição do mundo de valores em que vivemos. O
percurso teórico de Beauvoir alia conhecimentos de diversos campos para constatar que a condição
atribuída à mulher como o "Outro" ou o "segundo sexo" não é algo natural do ser humano,
tampouco imutável. A mulher foi definida como o Outro de um ponto de vista masculino,
construído através de uma série de processos sociais e históricos.

A história mostrou-nos que os homens sempre detiveram todos os poderes concretos; desde
os primeiros tempos do patriarcado7, julgaram útil manter a mulher em estado de
dependência; seus códigos estabeleceram-se contra ela; e assim foi que ela se constituiu
concretamente como Outro. (BEAUVOIR, 1970, p.179)

A naturalização do feminino como um ser frágil, dócil, terno e emocional, contrapõe a
naturalização do masculino como um ser forte, viril e racional. Tais modelos sociais constituem os
modos se ser e estar no mundo e, por sua vez, "engrossam" o caldo da cultura "no qual tem lugar a
violência de gênero, a argamassa que edifica desigualdades várias, inclusive entre homens e
mulheres" (SAFFIOTI, 2002, p.133).
Portanto, aqui está a resposta para a questão que levantamos: a violência contra a mulher é
caracterizada por questões de gênero, porque ela está inerente às relações construídas entre o
feminino e o masculino como resultado da assimetria da estruturação de gênero da sociedade. Por
vezes, percebemos certa tolerância (e até mesmo incentivo) para que os homens exerçam o seu
7

Sistema social baseado no controle dos machos sobre as fêmeas, em que estes ocupam uma posição central.
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poder e dominação sobre as mulheres. No entanto, é importante assinalar que, ao longo da história
da humanidade, as mulheres têm oferecido resistência ao domínio masculino desde a sua
implantação (SAFFIOTI, 2002, p.125-126).
Desse modo, a relação de gênero não é fixa. Há um espaço variável (de acordo com o
contexto sócio-histórico-cultural) para margem de baliza, para negociação dos papéis atribuídos. É
justamente esse espaço de diálogo, capaz de abalar a ordem patriarcal vigente, que transforma a
violência "em um modo fundamental de regulação das relações sociais entre os sexos. Ela regula,
tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados, as formas de dominação dos homens sobre
as mulheres" (WELZER-LANG apud SAFFIOTI, 1994, p.450).
As estruturas de poder, postas pela ordem cultural vigente, são elaboradas por correlações de
forças dos agentes integrantes das tramas de relações sociais. Dito isto, a partir de agora daremos
início ao segundo eixo deste tópico, onde abordaremos a questão do poder mais detalhadamente.
Em casos concretos de violência contra a mulher – principalmente física e sexual – fica evidenciado
a relação de poder estabelecida entre os sujeitos. Entretanto, queremos chamar atenção para outro
tipo de poder, o poder simbólico, que é responsável pela construção da realidade e legitimado
socialmente.
O poder simbólico, conceituado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, é uma espécie de
autoridade invisível diluída nas relações sociais (sejam elas simétricas ou assimétricas). A eficácia
deste tipo de poder capaz de atuar como função política precisa, está no reconhecimento dos
sujeitos sociais a respeito da imposição dos vínculos de poder estabelecidos entre dominantes e
dominados.
Desse modo, no cerne da discussão sobre poder simbólico, também é fundamental o
entendimento de outro conceito do sociólogo francês: o capital simbólico. Este capital é o
investimento dos agentes para o monopólio da visão de mundo legítimo. Como toda forma de
discurso performativo, o poder simbólico deve estar fundado na posse de um capital simbólico. O
capital simbólico é um crédito, é o poder atribuído àqueles que obtiveram reconhecimento
suficiente para ter condição de impor o reconhecimento (BOURDIEU, 1990, p.166). Por sua vez, o
capital simbólico seria então o reconhecimento e o valor adquirido e reconhecido por outros agentes
sociais. E a legitimação do crédito social dos sujeitos é fundamental para a detenção do poder
simbólico, que é considerado por Bourdieu como um "poder quase mágico", porque "permite obter
o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica)" (BOURDIEU, 2001, p.15).
Na mesma linha, recuperando os estudos de Saffioti, a autora aponta dois tipos de violência:
a concreta e a ameaça. A ameaça é aquela que poderíamos também chamar de simbólica, porque
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existe para todas as mulheres – independente da opção sexual, raça, etnia, crença religiosa,
formação acadêmica, profissão, etc. Para a socióloga brasileira, a violência do tipo simbólica
"impregna corpo e alma das categorias dominadas, fornecendo-lhes esquemas cognitivos conformes
a esta hierarquia" (SAFFIOTI, 2002, p.118-119).
Talvez a violência simbólica, até mais do que a própria violência física, represente a
totalidade da imposição da dominação masculina em nossa sociedade. Através da construção
histórica que abordamos anteriormente, observamos que a própria ordem social funciona no sentido
de legitimar a dominação do homem. Este tal "poder invisível" que, ao mesmo tempo, é tão
facilmente detectável quando tratamos de gênero, faz parte da vida social nas mais diversas
instâncias de convivência, a começar, principalmente dentro do próprio seio familiar.

Se a unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação masculina se manifesta de
maneira mais indiscutível (e não só através do recurso à violência física), o princípio de
perpetuação das relações de forças materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca
essencialmente fora desta unidade, em instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado e em
suas ações propriamente políticas, declaradas ou escondidas, oficiais ou oficiosas.
(BOURDIEU, 2003, p.137)

Neste eixo, buscamos deixar claro que por trás da concretude da violência contra a mulher
existem estruturas de poder marcadas por características históricas, culturais e sociais. Nos falta
indicar onde o jornalismo se encaixa neste debate. Os jornais, assim como todas as instâncias da
vida social, são espaços de disputas discursivas e de poder e, portanto, de construção simbólica de
papéis sociais. Assim, atuando na esfera do simbólico, o jornalismo, enquanto uma das atividades
com potencial de construir a realidade social opera, diariamente, tornando público assuntos que de
outra maneira seriam ignorados por grande parte das pessoas.
Nesse sentido, a principal característica do jornalismo, que é o que o torna central nesta
discussão, é a sua capacidade de dar visibilidade a temas, ou seja, eleger assuntos capazes de entrar
na agenda pública e, assim, provocar o debate público. Ao pautar um tema como a violência contra
a mulher, os jornalistas têm em suas mãos a possibilidade de imprimir significados, contextualizar o
tema através de dados, apresentar reflexões relativas à violência e às ações de políticas públicas.
Ao mesmo tempo, a produção jornalística, marcada pela pressão da rotina e pela limitação
da linguagem, privilegia alguns aspectos em detrimento de outros. Levando em consideração tais
limitações, muitas vezes, o jornalismo apresenta interpretações da realidade para o público que
contribuem para a legitimação da própria dominação masculina e a perpetuação de estereótipos
sobre a temática. Para Tuchman (1983), os informadores ocupam uma posição privilegiada na
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sociedade como construtores da realidade, por ocuparem uma posição discursiva que permite a
disseminação diária de leituras de mundo através de textos, imagens, sons.

Regras e recursos como o poder são distribuídos socialmente. O poder também é
distribuído de forma desigual. Quando entram em conflito as intenções e interesses dos
atores envolvidos, alguns deles têm à sua disposição mais recursos do que outros, incluindo
o poder, para impor suas definições da situação. Alguns atores sociais têm, assim, uma
capacidade maior para criar, impor e reproduzir significados sociais, para construir a
realidade social. Os informadores (jornalistas) são um grupo com mais poder do que a
maioria para a construção da realidade social. (TUCHMAN, 1983, p.221-222)

O poder distribuído socialmente aos jornalistas, ressaltado por Tuchman, é também
percebido por Alsina, que defende que os jornalistas têm um papel social legitimado e
institucionalizado para construir a realidade social como realidade pública e socialmente relevante
(RODRIGO ALSINA, 2009, p.47). Esse papel do jornalista foi definido através de um “contrato”
não formal, é um vínculo entre o jornalismo e o público que foi legitimado em torno de uma
atividade profissional reconhecida como importante na formação da opinião pública.
A relação entre o jornalista e seus destinatários estabelece-se por um contrato pragmático
fiduciário social e historicamente definido. Os jornalistas têm a incumbência de recopilar os
acontecimentos e os temas importantes e dar-lhes sentido. Esse contrato baseia-se em
atitudes epistêmicas coletivas, que foram se compondo através da implantação do uso social
da mídia como transmissores da realidade social de importância pública. A própria mídia é
a primeira que realiza uma prática contínua de autolegitimação para reforçar esse papel
social. (RODRIGO ALSINA, 2009, p.47)

Desse modo, como apontado acima, o jornalismo atua como uma das atividades capazes de
proporcionar imersões em realidades longe do "aqui e agora" e, por consequência, como uma das
atividades responsáveis pela formação da opinião pública. Nessa linha, comungamos do
entendimento de Tuchman de que a realidade é reconstruída diariamente através de um intenso
movimento social, que abrange, entre outros fenômenos, o jornalismo e o público, de maneira a
“constituir a sociedade como fenômeno social compartilhado” (TUCHMAN, 1983, p.197).
Entre as potencialidades e limitações do jornalismo, ao olhar para a cobertura jornalística
dos portais RSN e A Rede, percebemos que os tipos de violência mais abordados nos noticiários são
a violência física, violência sexual e feminicídio8. Assim, podemos inferir que a gravidade dos
acontecimentos é o principal valor-notícia adotado pelos jornais na seleção noticiosa.
Na tabela seguinte, que aponta os sujeitos autores de violência, fica evidenciado que a
violência contra a mulher é uma problemática sócio-histórico-cultural de gênero. Com

8

É importante ressaltar que os dois portais não nomearam os tipos de violência tipificados pela Lei Maria da Penha em
suas matérias, a classificação por física, sexual, moral, psicológica e patrimonial foi feita pelas pesquisadoras. Para
todos os tipos de violência os portais utilizaram o termo "agressão".
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embasamento, por exemplo, no "Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil", que
apresenta números detalhados sobre violência de gênero a nível nacional, percebemos que,
aproximadamente, metade dos homicídios masculinos ocorrem na rua e um número pouco
significativo em domicílio. Mas, quando se trata de homicídios de mulheres, os números são mais
aproximados: 31,2% acontecem na rua e 27,1% em casa, ou seja, isto indica a alta domesticidade
dos homicídios de mulheres. Além da característica de violência doméstica, os autores dessas
agressões são preponderantemente os homens. Em um universo de quase 128 mil ocorrências,
constatou-se quem são os principais autores de violência em diferentes períodos de vida das
vítimas. Para as adolescentes, de 12 a 17 anos de idade, os agressores dividem-se entre os pais
(26,5%) e os parceiros ou ex-parceiros (23,2%). Entre as jovens e as adultas, de 18 a 59 anos de
idade, o principal autor da violência é o parceiro ou ex-parceiro, registrando metade dos casos. Já
para as idosas, o principal agressor é o filho (34,9%). Com suporte nestes dados, examinamos que
parentes e parceiros ou ex-parceiros do sexo masculino são os principais responsáveis pelas
agressões - totalizando quase 70% das ocorrências.
Partindo para as tabelas que demonstram características mais específicas da produção
jornalística, percebemos que ambos os portais assinam, na maioria dos casos, como "Da Redação".
Entretanto, nas matérias assinadas com o nome dos jornalistas, percebemos no A Rede que todos os
profissionais que escrevem sobre esta temática são do sexo masculino, assim como a única matéria
assinada da Rede Sul também é assinada por um homem.
Em relação ao tamanho das matérias, os dois portais trabalham de maneiras parecidas: com
notícias de três ou quatro parágrafos. Tal característica demonstra que a produção jornalística não
contempla a complexidade deste tema. Como apontamos brevemente em parágrafos anteriores, a
violência contra a mulher poderia ser trabalhada jornalisticamente dentro de um contexto mais
amplo do que a própria violência - como a perspectiva de gênero ou de saúde pública, por exemplo
– tendo em vista que o Brasil ocupa o 5º lugar mundial no ranking de feminicídios. No entanto,
como constatado na cobertura dos portais, a quantidade de informações e apresentação da
conjuntura sobre o assunto não são oferecidas ao público. Desse modo, o leitor tem acesso à
construção do fato específico, mas não ao contexto pelo qual este problema sócio-histórico-cultural
existe e ocorre tão frequentemente.
O caminho traçado pelos dois portais é o enquadramento da violência contra a mulher como
um assunto policial. Isso fica evidenciado quando analisamos as tabelas de fontes. Tanto no A Rede
como no RSN a polícia é a fonte principal (e quase única) do noticiário. A mulher vítima de
violência aparece em apenas duas matérias, uma de cada portal. Logo, a polícia é a fonte que atua
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como definidora primária sobre o assunto. A partir desta característica observada nas tabelas de
fontes, podemos refletir se na temática sobre violência contra a mulher o jornalismo dos portais atua
como um dos definidores da opinião pública ou se é a polícia que atua como definidor desta pauta
através do jornalismo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão deste artigo foi construída no sentido de se pensar o lugar do jornalismo no
continumm entre as discussões de gênero e a cobertura sobre violência contra a mulher, num
contexto da sociedade complexa em que vivemos. Um mundo no qual não temos acesso direto à
realidade e, portanto, muitas vezes, formulamos respostas para questões que conhecemos apenas
indiretamente. E, este contato indireto, é possível, por exemplo, através de livros, filmes, relatos de
outras pessoas, mas, o jornalismo ocupa um lugar central nessa construção social da realidade,
porque é a ferramenta que possibilita a midiatização de assuntos, a midiatização do debate. É,
justamente, a característica de difusão de pauta que consagra o jornalismo como uma atividade
socialmente relevante, capaz de definir visões de mundo e portadora de poder simbólico.
No entanto, através da análise sobre a cobertura do assunto violência contra a mulher nos
portais A Rede e RSN evidencia-se a falta de contextualização sobre o tema e, sobretudo, a falta da
própria produção jornalística. Essa característica percebida nos portais nos leva aos
questionamentos: "Que tipo de interpretação sobre violência contra a mulher é formada a partir da
leitura de notícias resultantes de boletins de ocorrência?". E também: "No tema violência contra a
mulher: falta jornalismo com perspectiva de gênero e de saúde pública ou falta simplesmente
jornalismo?".
No desenvolvimento da investigação que dá suporte a esse artigo, pretendemos nos
aprofundar nesta discussão, tendo como base, estudos que versam especificamente sobre a interface
entre jornalismo e gênero, como o livro "Las palabras tienen sexo: introducción a un periodismo
con perspectiva de género" organizado pelas argentinas Sandra Chaher e Sonia Santoro. A
publicação conta com 10 artigos que propõem alternativas para o jornalismo e a publicidade, no
sentido de se alinhar à produção com perspectiva de gênero e com linguagem livre de sexismos.
Para Chaer (2007), a proposta não diz respeito apenas a temas como a violência contra a mulher,
trata-se de uma perspectiva que atravessa todos os temas e seções dos jornais. A autora aponta duas
perguntas quem devem ser feitas para saber se uma notícia deve ser encarada com enfoque de
gênero: "1) O problema afeta a vida diária de uma ou várias partes da população? 2) Existem
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diferenças nessa área entre mulheres e homens?". Para Chaer, se a resposta para alguma dessas
perguntas for positiva é pertinente que a matéria tenha uma perspectiva de gênero. (CHAER, 2007,
p.126).
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ABUSO NO ÔNIBUS: ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO NOTICIOSO DE ASSÉDIO
SEXUAL NO TRANSPORTE COLETIVO NA GAZETA DO POVO1
Vivian Teixeira de Faria2
Aléxia Silva Saraiva3
RESUMO
O assédio sexual é uma das formas de violência contra a mulher mais recorrentes no Brasil. Com a
aprovação no Senado de um projeto de lei que prevê um novo crime de importunação sexual, esta é
a primeira vez que essa tipificação acontece em espaço público, em consonância com leis que
protegem a mulher da violência de gênero no ambiente doméstico e no profissional. Através da
análise de enquadramento noticioso, baseada na metodologia de Robert Entman, o artigo analisa 19
matérias publicadas no período de 25 de novembro de 2014 a 30 de julho de 2018 para buscar quais
são os enquadramentos predominantes sobre o tema no jornal Gazeta do Povo. A análise foi feita a
partir de seis variáveis que compõem as quatro funções de Entman: subtópicos, fontes, classificação
legal do assédio (definição do problema), causas, julgamento e solução. Três resultados se
sobressaíram: a cobertura episódica que menciona o debate de forma superficial, a cobertura que
naturaliza o comportamento masculino e a que promove a conscientização da população de forma
aprofundada.
Palavras-chave: Assédio sexual; Violência contra a mulher; Enquadramento.

1. INTRODUÇÃO
A violência sob diversas formas é um dos principais fatores que tornam, historicamente, a
condição social das mulheres inferior à dos homens. A violência contra a mulher é uma das pautas
que mais tem ganho espaço no campo jurídico brasileiro, com duas vitórias significativas no âmbito
nos últimos quinze anos: a Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, que criminaliza a
violência doméstica, e a Lei 13.104/15, a Lei do Feminicídio, uma nova modalidade de homicídio
qualificado que aumenta a pena para este tipo de crime em casos de discriminação ao sexo feminino
(MELLO, 2016).
Ambas as leis representaram uma mudança de paradigma na forma com que são julgados
tais tipos de crimes no Brasil, já que a visibilidade e consequente combate deste tipo de violência só
ganha força a partir da sua tipificação (MELLO, 2016, p. 102). Isso é visível, por exemplo, na
ampliação do próprio conceito de violência trazido pela Lei Maria da Penha, que é definido em
cinco pilares – violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral (Ibid, p. 114-5). Esses
foram alguns pontos que permitiram que a lei fosse vista como a consolidação de conquistas que o
movimento feminista brasileiro buscava desde a década de 1970 (CAMPOS, CARVALHO, 2011,
p.144).

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10oENPECOM.
2 Mestranda na área de Comunicação e Política pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Paraná. E-mail: viviantdefaria@gmail.com
3 Mestranda na área de Comunicação e Política pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
Federal do Paraná. E-mail: alexiasrv@gmail.com
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Todos esses pontos colaboraram para uma criminalização de um espectro mais amplo dos
tipos de violência sofridos em decorrência da desigualdade de gênero. No entanto, eles permanecem
no âmbito violência doméstica e familiar (MELLO, 2016, p. 115), deixando de abranger crimes que
acontecem em razão de gênero nos espaços públicos, como é o caso do assédio sexual e do estupro.
O crime de estupro (Lei 12.015/09) é considerado hediondo desde a Constituição de 1988
(BARSTED, 2011, p. 50). Atualizado em 2009, o texto define estupro como “constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele
se pratique outro ato libidinoso”4.
Já o assédio sexual permanece sendo uma questão em aberto. O Código Penal já prevê uma
lei sobre assédio sexual no trabalho, e em agosto de 2018 o Senado Federal aprovou a criação da lei
que cria o crime de importunação sexual, que segue para sanção presidencial 5. Essa lei vem cobrir a
brecha de quando esse tipo de situação acontece fora do espaço doméstico ou profissional – como
em casos que homens ejacularam em mulheres dentro do transporte público – e que muitas vezes
não são vistos como um crime de estupro por não se enquadrarem, na visão dos responsáveis pelo
caso, como constrangimento e ou violência na situação, recaindo na impunidade6.
A atual falta de punição faz com que também nesse ponto os dados sejam alarmantes no que
tange a segurança das mulheres. A pesquisa online “Chega de Fiu Fiu” 7, realizada pela jornalista
Karin Hueck em 2013 com 7.762 mulheres brasileiras, buscou entender qual a gravidade do
problema e em quais ambientes, além de quem eram os sujeitos e de que maneira aconteciam os
assédios. 99,6% das entrevistadas afirmaram já terem sido assediadas, 64% delas em transporte
público.
Outra pesquisa, realizada pelo Datafolha8 e publicada em janeiro de 2018, revela que 42%
das brasileiras com 16 anos ou mais declara já ter sido vítima de assédio sexual. Dessas, o assédio
em transporte público teve incidência de 22%.
Assim, dentre os vários tipos de relatos envolvidos na gama de “assédio sexual em espaços
públicos”, vemos que o transporte coletivo é um dos locais com maior recorrência e impunidade, e
uma prática comum no dia a dia de mulheres.
O presente artigo visa analisar como o jornal Gazeta do Povo enquadra o assédio sexual no
transporte público no Brasil para, a partir disso, verificar se o jornal se propõe a fazer com que o
leitor compreenda o contexto de violência contra a mulher, dando a ele meios de evitá-la e combatêla. A hipótese que norteia o trabalho é de que a cobertura que trata de assédio sexual em espaços
públicos, exemplificados aqui pelo transporte público coletivo, não promove uma discussão sobre
as causas para a ocorrência dessas situações, sobre a própria incipiente tipificação do crime ou ainda
sobre fatos relevantes para o combate às violências contra a mulher.
Para isso, o texto será composto por quatro partes: uma contextualização sobre o assédio
sexual no transporte público como violência de gênero; a perspectiva teórica do artigo: o
enquadramento; informações detalhadas sobre a coleta e o corpus; os resultados e análise do corpus
e, por fim, as conclusões acerca do trabalho.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO: PAPÉIS DE GÊNERO
O assédio sexual, conceito que iremos definir a seguir, só pode ser entendido como
uma violência de gênero ao se compreender, nele, uma atitude de dominação do masculino sobre o
feminino, como uma consequência de papéis construídos socialmente e exercidos pelo gênero.
Como afirma Saffioti,
A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através da atribuição
de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias de
sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que pode operar a
mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem.
(SAFFIOTI, 1987, p.8)

O papel da mulher como submissa ao homem na sociedade ocidental também foi explicado
por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, no qual destrincha as diversas formas de dominação
que um gênero exerce sobre o outro. O sentido de superioridade adquirido pelos homens e que lhes
permitem sentir que o corpo da mulher lhes pertence é advindo deste tipo de construção social.
Beauvoir afirma que:
Na realidade, a situação privilegiada do homem vem da integração de seu papel
biologicamente agressivo em sua função social de chefe, de senhor; é através dessa situação
que as diferenças fisiológicas adquirem todo seu sentido. Por ser, neste mundo, soberano, o
homem reivindica como sinal de sua soberania a violência de seus desejos; diz-se de um
homem dotado de grandes capacidades eróticas que é forte, que é potente: epítetos que
designam como que uma atividade e uma transcendência (BEAUVOIR, 1949, p. 128)

Desta maneira, a mulher é vítima da dominação de papéis masculinos ao longo de toda a
vida, marcando as raízes da sociedade patriarcal. Essa ideologia, institucionalizada e garantida por
leis, legitimava a dominação masculina, que fez do espaço do lar um local privilegiado para a
violência contra a mulher, tida como necessária para a manutenção da família e o bom
funcionamento da sociedade. (MELLO, p.89).
Tais comportamentos foram a fundação para a violência doméstica, que era corroborada
através de leis que discriminavam a mulher e não puniam os agressores (BLAY, 2008, p. 42).
Butler, por sua vez, enfatiza que as leis ajudam a criar e a manter os parâmetros socialmente
construídos de gênero e sexo, resultantes da manutenção da matriz heterossexual. Mais ainda, a
socióloga afirma que as leis produzem as identidades e desejos inadmissíveis em sociedade e as
reprimem para estabelecer e manter a estabilidade das identidades de gênero sancionadas (BUTLER
apud. SALIH, 2002, p. 59).
Por isso, a frequente impunidade das violências contra a mulher são uma forma de
manutenção do patriarcado e consequência direta dessa superioridade existente entre os gêneros,
relegando à mulher a esse papel historicamente construído de cuidar do espaço doméstico e ser a
responsável pela socialização dos filhos, não importa qual seja sua ocupação profissional
(SAFFIOTI, 1987, p. 8). Como alega Saffioti (Ibid., p. 11), “a naturalização dos processos
socioculturais de discriminação contra a mulher e outras categorias sociais constitui o caminho mais
fácil e curto para legitimar a “superioridade” dos homens”.
2.1 A RUA COMO ESPAÇO DE REFORÇO DO MACHISMO
Como afirmam Tabuchi e Matoso (2014, p. 89), há uma vasta literatura que procura
explorar a violência sofrida pela mulher no espaço doméstico e no espaço do trabalho. No entanto,
faltam estudos que falem sobre o caminho de um para o outro. A rua e, por extensão, o transporte
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público, é tido como um espaço ocupado por homens. As mulheres, ao se apropriarem dele, são
sujeitas a uma série de julgamentos e se tornam objetos à mostra, “independentemente de suas
sexualidades, desejos ou vontades. Isto é, o corpo das mulheres aparece, no espaço público, como
não pertencentes às mesmas, passam a existir para o outro, passam a ser uma coisa para ser olhada”
(Ibid.).
Segundo Oliveira, em seu trabalho O assédio sexual nos espaços públicos,
O medo do crime e da iminência da violência limita de várias maneiras a vida das mulheres,
desde o aparentemente inofensivo ritual de não andar sozinha à noite, até formas mais
restritivas, como não aceitar certos trabalhos, não frequentar aulas noturnas, evitar
totalmente as ruas, ou ignorar os piropos na rua. Desde modo, o medo da violência reforça a
hierarquia dos sexos e organiza um consentimento sobre os códigos comportamentais e a
identidade sexual normativa das mulheres (OLIVEIRA, 2014, p. 9).

Essa percepção do corpo das mulheres sob o viés da desigualdade de gênero acontece de
ambos os lados, também perpassando a forma com que as mulheres veem seu próprio corpo.
Segundo Bordieu (2014), a dominação masculina exerce uma violência também simbólica que as
coloca em permanente estado de insegurança corporal: “elas existem primeiro pelo, e para, o olhar
dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis” (2014, p. 96). Do outro
lado, “o assédio sexual nem sempre tem por fim exclusivamente a posse sexual que ele parece
perseguir: o que acontece é que ele visa, com a posse, a nada mais que a simples afirmação da
dominação
em
estado
puro”
(2014,
p.
37).
Assim, o espaço da rua se configura, na realidade, como mais um campo de sujeição, no
qual as mulheres reiteram sua feminilidade e ficam à mercê do desejo dos homens. Ambos vestem
máscaras segundo seus estereótipos: os homens, a de dominador; as mulheres, a de submissas
(SAFFIOTI, 1987, p. 40).
2.2 A LEI DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
Para o presente artigo, trataremos como assédio sexual o que se enquadra no conceito do
Projeto de Lei do Senado n° 618/2015, que no dia 7 de agosto de 2018 foi aprovado pelo Senado
Federal e seguiu para sanção presidencial. O PLS cria a terminologia “importunação sexual” para
crimes que acontecem em “casos em que o agressor não comete tecnicamente um crime de estupro,
mas não deve ser enquadrado em uma mera contravenção. Esse crime é caracterizado como a
prática, na presença de alguém e sem sua anuência, de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer
lascívia própria ou de outro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais
grave”9.
Como exemplo do que poderia se enquadrar nesse crime, os senadores Humberto Costa e
Marta Suplicy mencionaram justamente casos de assédio a mulheres no transporte coletivo.
3. A ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO NOTICIOSA
A exposição das limitações do paradigma da objetividade e da parcialidade, que orientou
durante muito tempo as práticas de e os estudos sobre mídia (PORTO, 2004, p. 74), fez com que
estudiosos da área vissem no conceito de enquadramento um instrumento para examinar o papel da

Senado aprova aumento da pena para estupro coletivo e punição para importunação sexual”. Disponível em:
<<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/08/07/senado-aprova-aumento-da-pena-para-estupro-coletivo-epunicao-para-importunacao-sexual>>. Acesso em 11 de agosto de 2018.
9
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mídia na definição e construção da realidade e dos pensamentos hegemônicos (TUCHMAN,
TANKARD apud PORTO, 2004, p. 76-79)
Originário da psicologia, com pesquisa de Gregory Bateson, e sistematizado na sociologia
por Ervin Goffman, o conceito trata de princípios ou marcos interpretativos construídos socialmente
que permitem às pessoas responder à pergunta: "O que está ocorrendo aqui?". Em outras palavras,
eles permitem às pessoas dar sentido a se relacionar com eventos e situações sociais (PORTO,
2004, p. 78).
Na comunicação, a noção foi operacionalizada de maneiras distintas, conforme o objetivo
específico de cada pesquisa, o que resultou em tentativas diversas de classificação dos estudos
envolvendo análise de enquadramento (MENDONÇA & SIMÕES, 2012, p.191). Dada essa
abrangência e fragmentação, torna-se necessário situar precisamente de qual tipo de enquadramento
tratamos neste trabalho.
No que diz respeito à classificação, a proposta por Mendonça e Simões (2012) parece
adequada, pois engloba um grande número de variações de análises de enquadramento. Os autores
dividiram as pesquisas em três vertentes: a primeira compreende estudos microssociológicos que
seguem a mesma linha que o de Goffman e se propõem a investigar situações interativas e de que
maneira elas são afetadas por mensagens metacomunicativas.
O segundo grupo tem como marco o texto Framing: Toward Clarification of A Fractured
Paradigm, de Robert Entman, e reúne estudos que se propõe a analisar enunciados e discursos,
buscando identificar a forma como eles enquadram a realidade, ou, nas palavras dos próprios
autores, “busca-se pensar a maneira como o próprio conteúdo discursivo cria um contexto de
sentido, convocando os interlocutores a seguir certa trilha interpretativa” (2012, p. 193).
Por fim, a terceira vertente diz respeito aos estudos de frame effects produzidos por
discursos estrategicamente mobilizados por atores sociais. Estas pesquisas estão alicerçadas em
investigações do campo da psicologia cognitiva sobre a influência que a organização dos
enunciados exerce sobre os receptores das mensagens, como a de Kahneman e Tversky, que
avaliaram as reações de pessoas a diferentes enunciados com o mesmo significado, e passaram a ser
associadas a estudos de agenda setting.
Com a proposta de analisar a cobertura noticiosa de casos de assédio no transporte coletivo,
este artigo busca desenvolver uma análise que se aproxima da segunda linha de pesquisas,
trabalhando com a definição de Entman para enquadramento. Ele diz:
Enquadrar é selecionar alguns aspectos da realidade percebida e torná-los mais salientes em
um texto comunicacional, de forma a promover uma definição particular para o problema,
uma interpretação causal, uma avaliação moral e uma recomendação de tratamento para o
item descrito (ENTMAN, 1993, p. 52, itálico no original, tradução nossa).

Definição do problema, interpretação causal, avaliação moral e recomendação de tratamento
são funções dos enquadramentos que, respectivamente, determinam o que um agente causal está
fazendo e a quais custos e benefícios com base nos valores culturais, identificam as forças que
fazem surgir o problema, avaliam os agentes causais e seus efeitos, e oferecem tratamentos ou
soluções para o problema, além de levantar suas prováveis consequências. São elas que vão dar
origem às variáveis a serem analisadas na pesquisa.
Conforme explicita o trecho, as noções de seleção e saliência são de extrema relevância para
a apreensão do conceito de enquadramento e a análise dos frames de textos comunicacionais. A
seleção é compreendida como todas as escolhas relacionadas à produção do texto, enquanto a
saliência é definida como o ato de tornar as informações selecionadas “mais noticiáveis,
significativas ou memoráveis para as audiências” (ENTMAN, 1993, p. 53), aumentando a
probabilidade de os receptores perceberem, discernirem e memorizarem essas informações (FISKE
& TAYLOR apud ENTMAN, 1993, p.53).
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A saliência pode ocorrer por meio da localização das informações no texto, da repetição e da
associação com símbolos culturalmente familiares. Contudo, Entman também fala da omissão como
aspecto significativo do enquadramento: “A maioria dos enquadramentos é definida pelo que eles
omitem e incluem, e as omissões de possíveis definições de problemas, explicações, avaliações e
recomendações podem ser tão críticas quanto as inclusões na orientação do público-alvo”
(ENTMAN, 1993, p. 54). Por isso, além de o estudo considerar aquilo que está presente nos textos,
também deverá classificar e discutir sobre o que está ausente.
Assim, este trabalho consistirá, inicialmente, em análises de enquadramentos individuais de
acordo com a definição e as funções determinadas por Entman.
4. METODOLOGIA
Este artigo avaliou os enquadramentos noticiosos presentes na cobertura feita pelo jornal
Gazeta do Povo sobre o assédio sexual no transporte público coletivo no Brasil. Como o objetivo do
trabalho era analisar os enquadramentos deste veículo específico e verificar de que forma ele se
propõe contextualizar o assédio dentro da questão da violência contra a mulher ao leitor, foram
considerados apenas os textos produzidos pela equipe do próprio jornal, identificados a partir da
assinatura (nome do repórter ou as rubricas “redação” e “Gazeta do Povo”).
O período selecionado para a coleta foi o de 25 de novembro de 2014 a 30 de julho de 2018.
O início do período está atrelado à data de lançamento da campanha “Busão Sem Abuso” 10.
Iniciativa da Prefeitura de Curitiba, a campanha se propôs a combater o assédio, reconhecido pela
prefeitura como situação cotidiana que provoca medo e constrangimentos às mulheres, e incentivar
tanto as vítimas quanto outros passageiros a denunciar os casos vividos ou presenciados. A data
final da coleta foi escolhida por conveniência, devido ao prazo final para entrega do artigo.
Os textos coletados foram encontrados por meio da busca, no site do jornal11, de palavraschave combinadas, como: "abuso", "assédio" e "molestar", associadas, de todas as formas possíveis,
a "ônibus", "transporte público" e "transporte coletivo". A busca foi dada como concluída a partir
do momento que a variação de termos obtinha resultados de pesquisa já obtidos.
Ao todo, foram encontradas 41 matérias, das quais 22 foram descartadas por serem
opinativas, tratarem de assédio sexual em contexto diferente do pesquisado ou terem o formato de
listas/compilados que reuniam problemas do transporte público coletivo de Curitiba já citados em
outras ocasiões. Também foram eliminadas do corpus as suítes, ou seja, matérias de repercussão de
algumas notícias, privilegiando a análise de textos produzidos a partir de casos únicos de assédio ou
pautas originais sobre o tema. Um texto publicado em um blog, que em geral apresenta conteúdo
opinativo, foi mantido, por se tratar de texto informativo.
Para realizar a análise de acordo com o que propõe Entman, que identifica quatro funções
nos textos comunicacionais, foram elencadas oito variáveis para comporem o livro de códigos12
usado para codificar o corpus e derivadas da própria categorização do autor, como forma de deixar
a análise mais objetiva. Quatro delas dizem respeito à definição do problema, uma trata do
diagnóstico das causas do problema, uma se refere a julgamentos morais e uma é relativa à
recomendação de tratamento.
Além das variáveis, avaliamos em todo o corpus como os autores e vítimas de assédio
sexual no transporte coletivo são identificados nos textos analisados, independentemente de o relato
10

Disponível em: <<http://www.curitiba.pr.gov.br/busaosemabuso>>. Acesso em 10 de agosto de 2018.
A busca foi feita com o auxílio do buscador Google, associado ao filtro “site”, que limita a pesquisa à URL
determinada – nesse caso, www.gazetadopovo.com.br; e ao filtro de data, para limitar ao período desejado.
12
O livro de códigos detalhado pode ser acessado em:
<<https://docs.google.com/document/d/1CZ8gpkL8cKiExXC4nhez8MnqgGL_qE-8zgYI90kZbiI/edit?usp=sharing>>.
11
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ser sobre episódios específicos de assédio (os quais, em geral, costumam trazer características
gerais, como sexo, idade e profissão, tanto do agressor quanto da vítima). Em 64% dos casos, os
textos associam a autoria de assédios a homens, enquanto em 76% falam sobre mulheres quanto se
referem a vítimas dessas situações, conforme mostram os gráficos a seguir:

GRÁFICO 01 – IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA DO ASSÉDIO
FONTE: AS AUTORAS (2018)

GRÁFICO 02 – IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS DE ASSÉDIO
FONTE: AS AUTORAS (2018)
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Ainda que haja textos que não falem sobre autores e vítimas ou que os tratam por termos
considerados neutros (“agressor e “suspeito”, no caso dos autores”, e “vítima” para designar quem
sofre o assédio), os dados contribuem para ratificar a ideia de que esse tipo de violência atinge mais
mulheres do que homens e faz parte do rol de agressões classificadas como violência contra a
mulher.
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na temática desta pesquisa, a definição do problema corresponde a identificar de que
aspectos do assédio tratam as matérias, quais os atores envolvidos e de que forma a agressão é
classificada em termos populares e jurídicos. Assim, em um primeiro momento, distinguimos, sob a
variável “subtópicos”, sete temas que textos analisados traziam como principais13: “episódio de
assédio no transporte coletivo”, “legislação municipal”, “campanha”, “assédio & greve no
transporte público”, “legislação nacional”, “importância da denúncia” e “iniciativa popular de
combate ao assédio”.
Entre as unidades de análise, a predominância foi do subtópico “episódio de assédio no
transporte coletivo”, com ocorrência de 65%. Como era esperado, a maioria dos casos relatados
ocorreu em Curitiba e municípios da Região Metropolitana. O único caso “externo” que ganhou
espaço no veículo durante o período analisado foi o que envolveu Diego Ferreira Novais, que, em
setembro de 2017, ejaculou no ombro e pescoço de uma mulher em um ônibus em São Paulo.
Destaca-se ainda que uma única matéria misturou dois subtópicos. O texto “Mulheres
seguem relatando abusos nos ônibus e prefeitura de Curitiba vai reformular campanha” 14, de março
de 2017, relaciona informações sobre a reformulação da campanha “Busão Sem Abuso” com relatos
de passageiras sobre a recorrência dos assédios, principalmente durante a greve de motoristas e
cobradores de ônibus que ocorreu no período entre 15 e 22 de março daquele ano.

13

A análise considerou os textos como uma unidade, sem destacar os temas secundários que pudessem aparecer nos
segmentos das matérias (intertítulos).
14
Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/mulheres-seguem-relatando-abusos-nosonibus-e-prefeitura-de-curitiba-vai-reformular-campanha-1gdc2ro1eic5fxwem5c74c0br>>. Acesso em: 8 de agosto.
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GRÁFICO 03 – SUBTÓPICOS
FONTE: AS AUTORAS (2018)

Um dos primeiros insights que se tem ao observar os resultados destas variáveis é uma
notável tendência do jornal a tratar do tema a partir de uma cobertura episódica do evento, o que
pode ser aferir ser natural uma vez que este é o gancho para o próprio texto. Ao se somar as
matérias que têm enfoque na discussão pela legislação, campanhas e iniciativas populares, temos
30% do corpus representado, uma parcela considerável da publicação. Da mesma forma, a variável
subtópico também revela que a maior parte das matérias traz o tema a partir de um recorte temporal.
Retomando a hipótese anteriormente apresentada, este trabalho pressupunha matérias que
tratassem de matérias pontuais sobre o tema do assédio sexual sem promover uma conscientização
sobre o tema a partir da divulgação de serviços públicos e do debate que concerne a violência contra
a mulher. Nesse sentido, a hipótese se confirma em partes, já que o foco das publicações realmente
é a cobertura episódica. No entanto, a discussão legislativa apareceu mais do que era esperado.
No âmbito da definição do problema, também identificamos os atores envolvidos por meio
da análise da variável “fontes”, dividida nos códigos: “executivo municipal”, “legislativo
municipal”, “legislativo nacional”, “vítimas”, “passageiras do transporte coletivo”, “forças
policiais”, “responsável pela iniciativa” e, quando o texto não deixava explícito quem havia sido
consultado para sua produção, “ausente”.
As fontes que aparecem com maior recorrência15 são as forças policiais, presentes em
36,84% das matérias. A categoria inclui a guarda municipal, a polícia militar e a polícia civil, que
desempenham três principais funções nas matérias: repassar informações sobre casos de assédio
registrados, orientar vítimas e testemunhas sobre a importância da denúncia, e explicar a
classificação criminal do ato.

15

Como cada matéria pode ser produzida a partir da consulta a uma ou mais fontes, é importante ressaltar que a soma da
ocorrência dos códigos da variável não resultará 100%.
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Fontes associadas ao poder executivo municipal, responsável pela administração do
transporte coletivo, e vítimas também são consultadas com frequência, aparecendo em 21,05% e
15,78% dos textos, respectivamente.

GRÁFICO 04 – FONTES
FONTE: AS AUTORAS (2018)

Para finalizar o exame da definição do problema, foram analisadas as variáveis designadas
“denominação” e “classificação penal”, as quais podem contribuir para a compreensão do contexto
social e jurídico no qual o assédio sexual é inserido. A primeira trata da denominação popular ou
“não jurídica”, identificando os termos mais utilizados para descrever o ato. Os códigos
correspondentes a ela são: “assédio sexual”, “abuso sexual”, “violência sexual”, “agressão sexual”,
“molestação”, “masturbação”, “ejaculação”, “ato obsceno” e “constrangimento”.
“Assédio sexual” é o código com maior ocorrência, com 63,15%, seguida de “abuso sexual”,
com 31,58% e “molestação”, com 10,52%. Todos os outros termos foram utilizados uma única vez.
Ao contrário do que se esperava, os resultados não foram expressivos e não contribuíram
significativamente para a identificação dos enquadramentos.
Os códigos para classificação penal identificam justamente a qual crime o responsável por
um assédio deve responder, utilizando termos jurídicos adequados para identificá-los. São eles:
“importunação ofensiva ao pudor”, “perturbação da tranquilidade”, “assédio sexual” e “ausente”,
quando nenhuma classificação foi feita. Em 57,9% das unidades analisadas não houve qualquer
classificação penal para o ato, ou seja, uma parte dos textos que tratava de episódios de assédio com
detenção ou prisão do responsável não se preocupou em ou conseguiu explicar que medidas seriam
tomadas em relação a essa pessoa. Assim, esta ausência também revela a superficialidade da
cobertura e da discussão proposta pela matéria.
A “importunação ofensiva ao pudor”, contravenção penal que geralmente abarca esse tipo de
ocorrência, foi o código com segunda maior ocorrência: 31,58%. Os outros dois códigos
apareceram uma única vez (ocorrência de 5,26% cada), mas vale discorrer um pouco sobre cada um
deles. A situação classificada como “perturbação da tranquilidade” envolveu, conforme o próprio
texto, um homem que “falava coisas de baixo calão e perturbava as mulheres constantemente - o
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que foi considerado crime de menor potencial ofensivo”16. Já a categorização “assédio sexual”
levanta dúvidas, pois, apesar do crime estar previsto no Código Penal quando ocorre no âmbito
profissional, ele se dá apenas quando o autor tenta ou consegue “obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes
ao exercício do emprego, cargo ou função”.

GRÁFICO 05 – CLASSIFICAÇÃO PENAL DO ASSÉDIO SEXUAL
FONTE: AS AUTORAS (2018)

No âmbito das causas, o destaque é mais uma vez a ausência de explicações para o assédio
sexual no transporte coletivo. Cerca de 84% das unidades analisadas não identificaram as forças que
fazem surgir o problema, o que contribui para que a cobertura do tema seja superficial ou, no
mínimo, não cumpra todo seu potencial de aprofundamento. Assim, temos evidência de que, pelo
menos nesse aspecto, ela deixa a desejar no sentido de fazer o leitor compreender o contexto de
violência contra a mulher.
As outras possibilidades identificadas foram “educação machista”, “ônibus lotado” e
“patologia do autor”. Vale destacar que as duas últimas contribuem para a minimização do papel do
autor do ato, o que também dificulta um debate sobre causas mais amplas para a recorrência desse
tipo de agressão e sobre o assédio sexual como afirmação de dominação, como coloca Bourdieu.
Por outro lado, a ocorrência de um único texto que, por meio da fala da fonte17, abre espaço
para uma breve discussão sobre a relação entre este tipo de violência e o machismo, indica que a
cobertura pode ser menos superficial e dar ao leitor subsídios reais para o combate ao assédio sexual
neste e em outros espaços públicos.
16

Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/mais-um-homem-e-detido-no-onibus-em-curitiba-aposdenuncia-de-abuso-sexual-cl0u45vi7ktr7tye4gp4nm8y0>>. Acesso em: 9 de agosto de 2018.
17
No texto Projeto prevê multa para quem assediar qualquer pessoa em Curitiba, a entrevistada diz: “O grande objetivo
do projeto é promover essa reeducação, porque os homens que cometem esse tipo de prática são fruto de uma educação
machista e têm dificuldade de ter a percepção de que estão cometendo um crime”, observou a autora do projeto”.
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GRÁFICO 06 – CAUSAS PARA O ASSÉDIO SEXUAL NO TRANSPORTE COLETIVO
FONTE: AS AUTORAS (2018)

Segundo Entman (1993), o julgamento moral aparece em uma notícia quando o jornalista
avalia os agentes causais e seus efeitos, ou seja, qualifica o ocorrido. Nas variáveis de julgamento
moral, se buscou a opinião implícita ou explícita do autor da matéria tanto com relação à vítima
como com relação ao agressor. No entanto, os resultados não foram expressivos e não contribuíram
significativamente para a identificação dos enquadramentos.
Na análise do autor do assédio, 79% das matérias não apresentam qualquer julgamento. As
outras quatro matérias trazem os seguintes tipos: “criminoso”, “drogado”, “vítima de doença
mental” e “com integridade duvidosa”. Em todas essas categorias se nota uma tentativa de
naturalização da violência, justificando o acontecimento de alguma forma e consequentemente
minimizando a situação sofrida.
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GRÁFICO 07 – JULGAMENTO MORAL DO AUTOR DO ASSÉDIO
FONTE: AS AUTORAS (2018)

Na variável de julgamento moral da vítima, nenhuma delas apresentou algum tipo de
tratamento. 100% das matérias foram categorizadas como ausente, não causando qualquer
influência no enquadramento.
Com relação às soluções, foram identificadas dez possibilidades: “denúncia”,
“conscientização da população”, “presença da forças policiais”, “reavaliação das penas existentes”,
“criação de novo tipo penal entre importunação ofensiva ao pudor e estupro”, “instalação de
câmeras”, “uso de dispositivos pessoais de proteção”, “espaços preferenciais para mulheres nos
ônibus”. Pelo menos 26% das unidades analisadas recomendam duas ou mais soluções para o
problema.
A denúncia é a solução predominante, aparecendo como sugestão em 51,63% dos textos.
Vale dizer que ela aparece como recomendação não apenas para as vítimas, mas também para quem
testemunhar uma situação de assédio. Ainda assim - e mesmo que a denúncia seja essencial para
produção de dados e posteriores ações públicas, a responsabilidade sobre a solução do problema é
colocada, principalmente, sobre quem sofreu ou corre o risco de sofrer o assédio, o que pode ser
associado à ideia de culpabilização da vítima. Outro destaque é a ausência de recomendações de
tratamento, que ocorre em 31,57% dos textos, que também é associada a falta de profundidade na
discussão do tema.
Reavaliação das penas e criação de novo tipo penal entre importunação ofensiva ao pudor e
estupro têm ocorrência de 10,52% cada e não são consideradas iguais. Um exemplo é a
classificação do texto “Projeto prevê multa para quem assediar qualquer pessoa em Curitiba”18, que
trata de um projeto de lei municipal que pretende acrescentar nova penalidade ao ato, sem
questionar a tipificação existente (o que também extrapolaria os poderes do legislativo municipal),
de acordo com o primeiro código. A aparição deste tipo de sugestão indica que existe a
18

Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/projeto-preve-multa-para-quem-assediarqualquer-pessoa-em-curitiba-9p9dyoip8pwikm64bay186g3w>>. Acesso em: 9 de agosto de 2018.
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possibilidade de uma problematização do tema e o início de uma discussão mais abrangente e
aprofundada sobre ele.
5.1 ENQUADRAMENTOS IDENTIFICADOS
Da análise, se extraem enfim três tipos de enquadramento dominantes. O primeiro,
preponderante, traz a cobertura episódica com princípios de discussão e aprofundamento dos casos.
É nele que se tratam os casos únicos de assédio sexual, com ausência de causas e julgamentos
morais, e se concentram na descrição da situação ocorrida e frequentemente com fontes policiais
ouvidas. Além disso, trazem a denúncia como recomendação de tratamento. Embora em um
primeiro momento comentar o procedimento judicial a ser seguido pela vítima seja positivo, essa
superficialidade no tratamento do problema impede que se pense a sua gravidade e dá a impressão
de que a mera denúncia - ou seja, a iniciativa da vítima - é que irá resolver o problema em sua raiz,
sem nem se debater o fato de que não existia uma lei que criminalizasse esse ato.
Outro elemento percebido foi que a cobertura factual da notícia através do uso exclusivo de
fontes policiais leva ao enquadramento do assédio sexual como caso pontual e não como quadro de
violência de gênero e discriminação contra a mulher.
O segundo, mais incipiente, são matérias que promovem a conscientização do tema e
apresentam a denúncia como solução imediata e o debate a respeito da lei como uma saída
necessária. Como exemplo, a matéria já citada anteriormente cuja causa é “educação machista” ,
que problematiza o assédio sexual e aponta para suas origens na desigualdade de gênero e
construção social patriarcal.
Por fim, um terceiro enquadramento foi identificado guardando resquícios de uma tendência
de culpabilização da vítima e naturalização da violência por parte do agressor, já que dá motivos
terceiros para que este tenha cometido o ato criminoso - a culpa não é dele, mas do ônibus lotado ou
porque ele não estava em plenas condições mentais. Nesse caso, a publicação apenas corrobora com
a cultura machista de entender a situação como um ocorrido cotidiano, e não de um problema de
segurança pública em decorrência da discriminação de gênero.
Assim, percebe-se no tratamento das notícias de assédio sexual pela Gazeta do Povo uma
tendência em problematizar o tema, mas que ainda ocorre de maneira muito incipiente e pouco
aprofundada.
6. CONCLUSÃO
Ao longo de quase quatro anos, foram 19 textos publicados pelo jornal Gazeta do
Povo que trataram do tema do assédio sexual em transporte público. Com uma nova lei
recentemente aprovada no Senado Federal, esse tipo de violência de gênero ganha uma tipificação
no Código Penal que pretende reduzir a tendência de impunidade que paira sobre esse tipo de
prática. Esse debate vem na esteira de uma série de conquistas feministas na legislação brasileira,
que incluíram a Lei Maria da Penha em 2006 e a Lei do Feminicídio em 2015.
Nesse contexto, a Gazeta do Povo demonstrou três tendências: um resquício de
naturalização da violência contra a mulher, um vislumbre de matérias que tratam o tema com
responsabilidade e, de forma predominante, textos que estão na metade desse caminho, trazendo
casos recorrentes de assédios sexuais em transporte público e que mostram quais são os
procedimentos corretos a serem tomados, mas sem se aprofundar na discussão.
Através deste artigo, esperamos ter colaborado para o debate da responsabilidade da
imprensa com o tema do assédio sexual. Afinal, é necessária uma cobertura que contextualize a
violência contra a mulher e que explicite como ela está presente no cotidiano. Assim, pela
conscientização, as partes responsáveis poderão enfim impedir que os casos se repitam.
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Para contribuir ainda mais nesse processo, também recomendamos que novos estudos sejam
realizados, desdobrando o que foi encontrado nesse, como por exemplo analisando períodos mais
amplos, acompanhando a cobertura após a sanção da lei que cria o crime de importunação sexual e
avaliando, entre outras possibilidades, a diversidade/a variação de enquadramentos.
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DEIXA ELA TRABALHAR!
REPERCUSSÃO DA CAMPANHA LANÇADA POR MULHERES JORNALISTAS NO
FACEBOOK POR IGUALDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO1
Giselle Camargo2
Bruno Mendonça3

RESUMO
O presente trabalho parte da interpretação dos usuários do Facebook sobre o vídeo principal da
campanha #deixaelatrabalhar. Com um levantamento teórico sobre as transformações sociais
provocadas pela internet, baseado em autores como Joel de Rosnay e Manuel Castells, e o uso das
redes sociais como ferramenta feminista, a partir de autoras como Marcia Tiburi e Raquel Recuero,
este trabalho analisa os comentários feitos pelos visualizadores do vídeo da campanha e a interação
entre eles. Para o processo de análise foram importantes os estudos de Laurence Bardin e Luiz
Antonio Marcuschi. Como resultado desse trabalho pode-se perceber as inúmeras vantagens de se
exibir temas como feminismo nas redes sociais. Desde a possibilidade de identificação entre as
mulheres, a conscientização, que pode gerar empatia nos usuários dos sites de redes sociais. Mas,
ainda há, de acordo com o que se pôde observar nesta pesquisa, a necessidade de uma educação
social coletiva para que esse espaço se torne realmente agregador e, principalmente, legitimador de
uma causa. Ao analisar os comentários selecionados para a pesquisa ficou muito claro que hoje,
mais do que um espaço educativo e legitimador da proposta em questão, o Facebook se tornou uma
zona de confronto, onde o que importa é provar o próprio ponto de vista. Com isso há um
desperdício da possibilidade de crescimento que uma rede com tantas pessoas e com pensamentos
tão plurais poderia proporcionar.

Palavras-chave: Comunicação digital; Facebook; Feminismo; Redes sociais.
1 INTRODUÇÃO
O tema geral deste trabalho de pesquisa é a campanha lançada nos sites de redes sociais,
marcada com a hashtag4#deixaelatrabalhar, por 52 jornalistas esportivas. Mais especificamente, esta
pesquisa se detém à repercussão no site de rede social, Facebook, de um vídeo, de um minuto de
duração, produzido por essas jornalistas que trabalham com esportes, mostrando situações em que
foram vítimas de machismo e assédio durante o exercício da profissão.
A ideia de lançar a campanha teve seu ápice após a repórter Bruna Dealtry, do canal Esporte
Interativo, ter sofrido uma tentativa de beijo na boca, enquanto estava ao vivo, cobrindo detalhes do

1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10º ENPECOM.
Jornalista, formada pela Universidade Adventista de São Paulo.
3
Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná. Docente dos cursos de graduação e pósgraduação do Centro Universitário Curitiba.
4
Hashtag é uma forma de catalogação dos assuntos nos sites de redes sociais, em que se usa uma palavra chave, ou uma
frase, precedida pelo símbolo cerquilha.
2
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jogo entre o Vasco da Gama e o Universidad de Chile, no dia 13 de março de 2018. Após o ataque,
Bruna usou sua conta em uma rede social para falar sobre o assédio sofrido.
Figura 1 – Relato de Bruna Dealtry

Fonte: facebook.com

Em menos de duas semanas o assunto ganhou as redações do país e jornalistas do Brasil
inteiro lançaram a campanha #deixaelatrabalhar.O vídeo principal da campanha foi divulgado nos
sites de redes sociais no dia 25 de março.
A ação #deixaelatrabalhar pedia o fim da violência de gênero e das atitudes machistas que
impedem ou, no mínimo, atrapalham o direito das mulheres de estar onde querem e exercer a
profissão que desejarem. Pelos objetivos da campanha, é possível afirmar que esta é uma ação
feminista “por ser um movimento social em prol da equiparação dos sexos quanto ao exercício de
direitos civis e políticos” (NOGUEIRA, 2001, p. 52).
A vontade de estudar os comentários resultantes do vídeo principal da campanha
#deixaelatrabalhar, no Facebook, surgiu do desejo de buscar compreender como os usuários da rede
analisada entenderam a campanha, com base na conversação, definida por Marcuschi, que diz ser
“uma interação verbal centrada que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais
interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para uma tarefa comum” (MARCUSCHI, 2006,
p. 15).
Para isso, foram analisados os 35 comentários principais, por ordem de relevância, segundo
algoritmos fornecidos pelo próprio Facebook. Com os comentários dentro dos comentários, que
aqui vamos chamar de comentários secundários, chega-se a somatória de 156 comentários totais.
Após um recorte estabelecido por ordem de relevância, proposto pelos algoritmos do próprio
Facebook, fez-se necessária a categorização dos comentários para operar agrupamentos que
viabilizassem uma análise mais aprofundada das interações propiciadas pela referida campanha.
É esta análise, sobre as interações resultantes do vídeo principal da campanha
#deixaelatrabalhar no Facebook e o discurso que esses comentários possuem, o tema central deste
estudo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
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Para entender este objeto de estudo optou-se por partir da mídia escolhida para difusão da
campanha, buscando entender as suas especificidades enquanto espaço de mediação social e de
exercício de militância democrática. Decidimos, pois, focar nas mídias sociais, que foram o canal
escolhido para a divulgação da campanha que conta com páginas nos principais sites de redes
sociais.
Sob a ótica de Beleli e Miskolci (2015), a escolha justifica-se, pois a internet comercial já
ganhou, segundo os autores, um espaço inegável na vida cotidiana e faz parte das ações mais triviais
e corriqueiras como trabalhar, comprar, relacionar-se. De acordo com eles, a comunicação, de
maneira geral, é influenciada pela rede. No entanto, é possível ir além e afirmar que a vida, de uma
maneira mais ampla, acontece também nos sites de redes sociais.
2.1 NOVAS TECNOLOGIAS CRIAM NOVAS CULTURAS
O surgimento de uma nova tecnologia gera, em decorrência, uma nova cultura, um novo
modo de comportar-se em sociedade. Para Faxina e Gomes, “aquilo que parecia ser mais um
elemento de complexificação da tecnologia existente, um degrau a mais a ser galgado no plano do
desenvolvimento das tecnologias de comunicação, produziu consequências radicais no modo de ser
e estar no mundo” (2016, p. 36).
Apropriando-se das reflexões de Joel Rosnay, os autores brasileiros lembram que estamos
vivendo o 4º estágio da humanidade, o da Ciberesfera.
Há um desenvolvimento que vai da logosfera (linguagem, limitada pelo espaço e tempo),
passando pela grafosfera (escritura, não limitada nem pelo espaço nem pelo tempo) e pela
midiosfera, até a ciberesfera das comunicações eletrônicas. Esse fato exige a invenção de
novas relações compatíveis, do contrário outros conquistarão esse novo espaço,
substituindo-nos. Por isso, essas novas ferramentas devem ser entendidas e compreendidas
(ROSNAY, apud FAXINA e GOMES, 2016, p. 33).

2.2 SOCIEDADE EM REDE
É possível afirmar que a grande novidade trazida pelas novas tecnologias da comunicação, a
partir da internet, foi o comportamento em rede. Um dos autores que mais têm trabalhado essa
questão nas últimas décadas é Manuel Castells. Para ele, o conceito de rede que vivemos hoje
constitui uma excelente ferramenta de organização da vida individual e coletiva.
A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a
eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto a
uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força
da informação por todo o domínio da atividade humana (CASTELLS, 2003, p. 7).

O fenômeno da internet e seus desdobramentos em toda forma de redes sociais permitem,
segundo Castells, pela primeira vez a comunicação de muitos com muitos, num dado momento
escolhido e em escala global. Para ele, assim como a máquina impressora criou o que McLuhan
chamou de a “Galáxia de Gutenberg”, agora ingressamos num novo mundo da comunicação, a
“Galáxia da Internet”. Castells (2003, p. 8) destaca que todas as atividades, tanto econômicas como
sociais, políticas e culturais, são estruturadas pela Internet e em torno dela. Ser excluído dessas
redes ocasiona uma das formas mais nefastas de exclusão, tanto na economia como na cultura,
afirma o autor.
Logo, este momento em que vivemos em rede de forma jamais vista na história da
humanidade se consolida como um estágio profundamente novo e desafiador, pois se trata de
entender as redes para entender os seres humanos; mas também de entender esse novo ser humano
para compreender os tipos de redes que vão sendo criadas, que são possibilitadas pelas novas
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tecnologias da comunicação, mas sempre a partir de interesses antigos e novos do próprio ser
humano.
Neste sentido, é fundamental aqui entender que as discurso dentro do contexto da internet
são um reflexo do cotidiano dos autores que discursam. Raquel Recuero classifica essas Conversas
Mediadas pelo Computador – CMC como (...) “um produto da apropriação social, gerada pelas
ressignificações que são construídas pelos atores sociais quando dão sentido a essas ferramentas em
seu cotidiano” (2012, p. 24).
2.3 DO VIRTUAL AO REAL
A ideia de virtual e real e da fusão entre as duas não é nova e nem se origina ou restringe ao
uso da internet, mas pode ser aplicada a ela. Um dos principais estudiosos do virtual, o filósofo
francês Gille Deleuze, afirma que ambos coexistem
e entram num estreito circuito que nos reconduz constantemente de um a outro. Não é mais
uma singularização, mas uma individuação como processo, o atual e seu virtual. Não é mais
uma atualização, mas uma cristalização. A pura virtualidade não tem mais que se atualizar,
uma vez que é estritamente correlativa ao atual com o qual forma o menor circuito. Não há
mais inassinalabilidade do atual e do virtual, mas indiscernibilidade entre os dois termos
que se intercambiam. (DELEUZE, 1996, 54)

Sendo assim, o uso dos sites de redes sociais para divulgação de causas, nesse caso o
feminismo, é um processo natural visto que a militância que vai às ruas pedir por equidade nas
questões de gênero é o mesmo que se manifesta na internet expondo as vicissitudes femininas,
propondo mudanças e angariando apoiadores ao movimento.
Jorge Alberto Machado (2007) chama essas ações de “novos movimentos sociais”. Esses
movimentos, que surgem de grupos que buscam transformação social, são definidos pelo autor
como “formas de organização e articulação baseadas em um conjunto de interesses e valores
comuns, com o objetivo de definir e orientar as formas de atuação social” (MACHADO, 2007, p.
252), com intuito de mudar a realidade social, ou parte dela.
Vale ressaltar ainda o crescente uso da internet, no Brasil. Segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), divulgada no fim de fevereiro deste ano,
com dados do levantamento realizado em 2016, o Brasil fechou aquele ano com 116 milhões de
pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos.
Com maior número de pessoas conectadas à internet aumenta também a forma como o
brasileiro consome informação. Em outro levantamento, da Pesquisa Brasileira de Mídia 2017,
quase a metade dos entrevistados (49%) mencionou em primeiro ou em segundo lugar a rede
mundial de computadores como forma para “se informar mais sobre o que acontece no Brasil”.
Especificamente sobre o Facebook, site de rede social que será analisado neste trabalho
como ferramenta de divulgação da campanha #deixaelatrabalhar, os números falam por si. Apesar
de ter sofrido no último ano com a perda de usuários, o Facebook ainda é o principal site de rede
social do mundo, com 2,3 bilhões de usuários, um terço da população mundial. O Brasil está em
terceiro lugar no mundo no número de usuários, com 100 milhões de contas ativas, atrás de Estados
Unidos e Índia, segundo um estudo da agência digital Fante5 (2017).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
5

http://estudiofante.com.br/blog/2017/01/estatisticas-do-facebook-para-empresas-em-2016/
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Com base nessas discussões teóricas foi possível definir o caminho a ser seguido para
entender o objeto de estudo em questão. O primeiro passo, então, foi ler os comentários
selecionados, o que levou à definição de critérios, que geraram categorias, permitindo o
agrupamento dos comentários e viabilizando a análise mais contundente das interações oriundas do
vídeo da campanha #deixaelatrabalhar.
Criar critérios para a análise de dados a serem estudados é uma das etapas da análise de
conteúdo, segundo Laurence Bardin, um dos principais autores e pesquisadores em análise de
conteúdo. Dentro das etapas elencadas pelo autor, é preciso destacar a codificação e a categorização
que, segundo Bardin viabilizam e facilitam a interpretação dos dados. Para ele, categorização é a:
classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente,
por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As
categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (...) sob um
título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes
elementos(BARDIN, 2006, p. 117).

A escolha de categorias para agrupar o conteúdo a ser analisado não é um simples justar
pelas múltiplas possibilidades de avaliação. Para cada categoria escolhida houve outra que ficou de
fora do estudo. E, embora haja todo um cabedal teórico para a formulação das categorias, é preciso
ressaltar o que diz Klaus Krippendorf:
Em qualquer mensagem escrita, simultaneamente, podem ser computadas letras, palavras e
orações; podem categorizar-se as frases, descrever a estrutura lógica das expressões,
verificar as associações, denotações, conotações e também podem formular-se
interpretações psiquiátricas, sociológicas ou políticas. (KRIPPENDORF, 1990, p. 30)

Após várias tentativas, foram definidos os seguintes critérios de agrupamento:
1. Comentários que indicam a campanha para outros usuários do Facebook. O “marcar”
2.
3.
4.
5.
6.
7.

alguém como é chamada essa prática nos sites de redes sociais.
Comentários que apoiam a campanha, usando palavras de incentivo e parabenizando a
inciativa.
Comentários respostas, que buscam elucidar, de maneira objetiva, questionamentos ou
ideias de outros interlocutores.
Comentários que questionam a campanha e a relativizam, citando situações vividas por
homens nos estádios.
Comentários críticos ao comportamento masculino.
Comentários que culpam as mulheres, seja por estarem num espaço masculino ou por
exibirem a violência sofrida na internet.
Comentários nos quais há troca de agressões, ofensas e uso de palavras de baixo calão,
ironia, agressão. Vamos chamar de comentários “treta”, como referência à expressão usada
nos sites de redes sociais para definir confusão, briga.

4 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
De todos os 156 comentários, sendo 35 comentários principais e 121 comentários
secundários, partimos para o primeiro trabalho, que serve como uma base para a análise. Dentro das
categorias definidas acima, os comentários que marcam outros usuários dos sites de redes sociais
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tiveram duas inserções. Já os Comentários que criticam a campanha somam sete comentários,
mesmo número de inserções dos comentários que criticam os próprios comentários.
Os comentários que apoiam a campanha tiveram 12 inserções. Os comentários resposta e
explicativos somam 39 inserções. Já os comentários que questionam a campanha foram cinco. Os
comentários que criticam os homens foram 17 e os que criticam as mulheres foram 14. Já os
comentários que usam palavras de baixo calão, agressividade e ironia somam 51.
De todos os 156 comentários, sendo 35 comentários principais e 121 comentários
secundários, 43 foram feitos por mulheres e 44 por homens, sendo que alguns comentaram mais de
uma vez, respondendo a outros comentários.
Gráfico 1: do autor

Classificação dos comentários com
base na análise binária de gênero

Homens
Mulheres

Levando em conta a mostra de comentários analisada, o dado surpreende, visto que, segundo
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C)6, do IBGE, em 2016 as
mulheres estavam mais conectadas à internet: 65,5% delas tinham acesso à internet, enquanto o
índice para eles era de 63,8%.
Outro dado relevante sobre a análise quantitativa dos comentários é que a maioria dos
comentários principais não teve respostas, ou seja, não gerou comentários secundários. Foram 19,
dos 35 comentários principais, que não geraram nenhuma reação. No entanto, os 16 comentários
principais que geraram comentários secundários resultaram em 121 novas interações.
É possível perceber que mais do que apoiar ou criticar a campanha simplesmente, ou apenas
emitir a própria opinião sobre o vídeo principal da campanha #deixaelatrabalhar, os usuários são
motivados à interação com o outro. É o que veremos a seguir.
5 ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Para a análise das repercussões da referida campanha nas mídias sociais, retomamos a
proposta das Conversas Mediadas pelo Computador - CMC, buscando entender suas formas de
expressão e suas inter-relações, sempre partindo da proposta inicial da campanha, que é a defesa de
condições de igualdade de gêneros e respeito no ambiente de trabalho.
A presente análise, portanto, foi feita a partir das oito categorias, que significam aqui o olhar
social e teórico desde onde analisamos as repercussões selecionadas para entender o universo da
interação social gestada a partir desta campanha.
6

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149
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5.1 COMENTÁRIOS QUE INDICAM A CAMPANHA PARA OUTROS USUÁRIOS DO
FACEBOOK
Embora dentro da amostra coletada os Comentários que marcam outros usuários do
Facebook tenham tido poucas inserções (apenas duas entre os 156 comentários selecionados), esse
tipo de prática tem bastante relevância dentro do ser/estar nos sites de redes sociais. Essa
importância pode ser percebida no conceito de Manuel Castells, que afirma que a rede só existe por
causa da comunicação.
A construção de redes é operada pelo ato de comunicação. Comunicação é o processo de
compartilhar significados pela troca das informações. Para a sociedade em geral, a principal
fonte da produção social de significado é o processo da comunicação socializada.
(CASTELLS, 2013, p. 11)

Quando uma pessoa marca outro usuário do Facebook há uma interação ainda que, naquele
momento, não exista uma comunicação fora da rede. Nos comentários que se encaixam nessa
categoria e fazem parte da amostra coletada para análise, é evidente que os usuários que se
conectaram naquele momento por meio da ferramenta “marcação” já se conheciam.
Figura 10 – Mariele e Bianca

Fonte: facebook

Nota-se a clara posição da pessoa acionada em relação à campanha e, ao mesmo tempo, sua
forma de atuar: concordando com a amiga e estimulando tal ação. Fazendo uma rápida pesquisa no
Facebook é possível constatar que, neste caso, realmente as duas usuárias, a que faz a marcação e a
que é marcada, são amigas, como a nomenclatura do site de rede social usa.
5.2 COMENTÁRIOS QUE APOIAM A CAMPANHA
Os Comentários que apoiam a campanha, usando palavras de incentivo e parabenizando a
inciativa, somam quatorze inserções, sendo nove comentários de mulheres e cinco feitos por
homens, dentro da classificação binária de gênero7.
Para analisar este apoio é preciso falar de ciberativismo, um termo cada vez mais comum e
uma prática cada vez mais apresentada nos sites de redes sociais. A ideia de usar a internet para
propagação de uma ideia, uma causa, não é nova, nasceu nos anos 90 do século passado. Um dos
primeiros registros de ciberativismo foi no começo dos anos 90 quando as redes foram usadas para
discutir o movimento Zapatista, no México, com repercussão mundial (CAVALCANTE, 2010).
Ainda que tenha obtido dentro da amostragem coletada um número proporcionalmente
pequeno de inserções, os Comentários que mostram apoio à campanha são relevantes, pois
sinalizam o público que vai agir como ativista social dentro do movimento em busca das igualdades

7

O próprio Facebook hoje disponibiliza mais de 56 tipos de identificação de gênero. Mas, para este estudo, foram
usados critérios de identificação visual, com base nas fotos de perfil dos usuários e na categorização binária dos nomes:
nomes femininos e nomes masculinos.
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de gêneros. É neste espaço democrático, que são os sites de redes sociais, que as minorias cada vez
mais têm voz.
Para compreender os que apoiam a causa e por isso podemos colocar como, no mínimo,
simpatizantes do movimento feminista, citamos Jenny Pickerill, trazendo o pensamento da autora
para as atuações na internet. Ela descreve o militante como:
Alguém que empreende qualquer forma de ação, desde atos físicos diretos até pequenos
ajustes no estilo de vida, e também aqueles que simplesmente expressam sua preocupação e
suas opiniões através da escrita de uma carta ou de uma discussão. (PICKERILL, 2003, p.
8)

5.3 COMENTÁRIOS RESPOSTAS, QUE BUSCAM ELUCIDAR QUESTIONAMENTOS OU
IDEIAS DE OUTROS INTERLOCUTORES
Todos os comentários que foram selecionados neste grupo são comentários secundários. São
respostas a comentários feitos por outrem e que abrem espaço para um diálogo. Dos 39 comentários
que foram inseridos nesta categoria, 28 foram realizados por mulheres. Os comentários resposta, na
grande maioria das inserções, tinham em seu conteúdo um discurso de apoio à luta feminista, como
é possível ver no exemplo a seguir:
Figura 11 – Relatos protegido

Fonte: Facebook

O ato de responder - sem cair nas agressões, prática bastante comum nos comentários
selecionados como objeto deste estudo - envolve disponibilidade e empenho de quem se predispõe a
fazê-lo. Raquel Recuero descreveu os comentários no Facebook assim:
É uma ação que não apenas sinaliza a participação, mas traz uma efetiva contribuição para
a conversação. O comentário compreenderia assim uma participação mais efetiva,
demandando um maior esforço e acontecendo quando os usuários têm algo a dizer sobre o
assunto. (RECUERO, 2014. P. 120)

O tom de ensinamento das respostas aos comentários separados nesta categoria faz parte do
uso da internet para propagação do discurso feminista. Com a aparente falta de espaço na grande
mídia que, direta ou indiretamente parece reforçar e reafirmar um discurso patriarcal, o movimento
feminista encontra na internet um espaço para divulgação da luta em busca de igualdade de gênero.
Kezia dos Santos Limas afirma que “se, por um lado, a imprensa apaga dizeres sobre o feminismo e
evidencia discursos patriarcalistas, as redes sociais virtuais constituem-se, então, como um espaço
de confronto a esses discursos hegemônicos” (2013, p. 1). Como ela própria afirma, é possível
observar que a partir dos anos 2000 há um crescente número de mulheres usando blogs e perfis em
sites de redes sociais para propagação do discurso feminista e, principalmente, para explicar o que é
o feminismo.
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Em fevereiro de 2016, o blog Entre Anas8, da jornalista Luana Toro fez uma lista com
indicação de seis blogs feministas. O título da postagem no blog é uma mostra clara desta
característica explicativa do feminismo na web: “6 Blogs Feministas para entender e começar no
movimento - 14 de fevereiro de 2016”. Na postagem, a autora faz uma indicação ao blog Escritório
Feminista com a seguinte descrição:
Figura 12 – Escritório Feminista

Fonte: Facebook

Nota-se que se trata de uma proposta educativa, “tudo sempre bem explicadinho, com temas
atuais e textos fáceis de ler”, em que se usa da facilidade de interação com internautas de diferentes
crenças e lugares, para divulgar o feminismo e “explicá-lo” à sociedade, em busca de ampliar o
número de seguidores.
A popularização da internet contribuiu para fazer circular massivamente discursos de
valorização do feminismo. Através de comunidades virtuais, blogs pessoais e páginas no
Facebook, testemunhamos diversos tipos de intervenções on-line. Por ser um canal de
comunicação em tempo real, o alcance das ações pode chegar a uma proporção global.
(LIMA, 2013, p. 1)

Esta afirmação e os comentários aqui referidos atestam a importância da escolha das
jornalistas esportivas de criar uma campanha via rede mundial de computadores, por ser esse espaço
dinâmico, atual e de imenso potencial de alcance.
5.4 COMENTÁRIOS QUE QUESTIONAM A CAMPANHA E A RELATIVIZAM
Todos os cinco comentários registrados nesta categoria foram feitos por homens. E todos
eles, conforme se pode observar, manifestam um olhar patriarcal, de quem não tem “empatia” com
a mulher, na forma como pede a segunda comentarista citada no item 5.3, ao provocar: “Já tentou
ter empatia por nós?”.
Figura 15 – Relato protegido

Fonte: Facebook

Figura 16 – Relato protegido

8

http://www.entreanas.com/6-blogs-feministas-para-entender-o-movimento/
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Fonte: Facebook

Quando um homem fala que “árbitros são xingados independente do sexo” ou ainda que
“homens nesses tipos de empregos também precisam aturar xingamentos e nem por isso se fazem
de vítimas”, há uma clara alienação em relação à realidade da mulher no Brasil hoje.
Segundo o Mapa da Violência de 20159, comdados de 2013, a cada dia 13 mulheres foram
mortas no Brasil por ser mulher. E dos 4.762 casos de feminicídio registrados em 2013, cerca de
30% foram cometidos por parceiro ou ex-parceiros.
Pelos comentários registrados, fica claro ainda que não há, na visão desses interlocutores,
uma ligação entre o comportamento masculino registrado no vídeo da campanha #deixaelatrabalhar
e os índices que colocam o Brasil em quinto lugar no ranking de países com maior número de
feminicídios. Essa não conexão mostra uma alienação do outro, uma alienação da própria
humanidade, segundo conceitos do filósofo alemão Karl Marx.
Em geral a afirmação de que o homem está alienado da vida de sua espécie significa que
todo homem está alienado dos outros e que todos os outros estão igualmente alienados da
vida humana. (MARX apud BOTTOMORE, 1998, p. 9)

5.5 COMENTÁRIOS CRÍTICOS AO COMPORTAMENTO MASCULINO
Dos 17 comentários inseridos nesta categoria, nove, portanto a maioria, foram feitos por
homens. E de todos os 17 comentários apenas um deles gerou respostas, os comentários
secundários.
Figura 17 – Relato protegido

Fonte: Facebook

Uma das principais feministas do Brasil, e patrona do movimento no país10, Rose Marie
Muraro afirma que “o feminismo transformou o mundo. Como feminismo ele acabou, ele é agora o
maior movimento social do século XXI” (IHU/UNISINOS, 2013)
Embora na fala de Muraro pareça haver uma unidade no movimento feminista, existem
ainda muitas vertentes do movimento. Entre elas está a que questiona se poderiam haver homens
feministas. Para a feminista e escritora Marcia Tiburi, essa não é uma questão simples de ser
respondida, mas analisando os privilégios que permeiam o ser homem em uma sociedade patriarcal,
é difícil que um homem seja realmente um feminista. Em entrevista ao Geledés Instituto da Mulher
Negra11, ela afirma:
A pergunta que fica é: quem, tendo privilégios, pretende realmente desmontá-los? Que
homem conseguiria realmente ser feminista: mudar na miudeza do cotidiano a sua vida de
privilégios, as suas interiorizações e entronizações de gênero, a sua postura ética e política,
entrar na luta feminista pelos direitos das mulheres em todos os seus sentidos?... O
feminismo não é uma ideologia, tampouco um discurso sem consequências. Ele é uma
9

O mapa da Violência é um estudo divulgado pelo governo federal, feito com o apoio da Unesco, do Instituto Ayrton
Senna e da FLACSO, sob a coordenação do sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz
10
Rose Marie Muraro foi reconhecida pelo Governo Federal, em 2005, como Patrona do Feminismo no Brasil.
11
https://www.geledes.org.br/que-homem-conseguiria-realmente-ser-feminista-marcia-tiburi. Acessado em 21/05/2018
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prática. Como teoria ele exige uma prática. Por isso que um homem só poderia ser
realmente feminista se praticasse o feminismo com todas as suas demandas. (TIBURI,
2015)

5.6 COMENTÁRIOS QUE CULPAM AS MULHERES
Uma das características do machismo é a culpabilização da mulher pela violência que ela
sofre. Uma frase de Nelson Rodrigues, em sua primeira peça de teatro, de 1941, A Mulher sem
Pecado, exemplifica exatamente esse pensamento: “Toda mulher deve apanhar, você pode não
saber por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando.”
Essa é basicamente a lógica dos 14 comentários inseridos nesta categoria.
Figura 18 – Relato protegido

Fonte: facebook

Esse pensamento não é surpreendente se levarmos em consideração uma pesquisa do
Instituto Datafolha em 201612, que mostrou que um em cada três brasileiros acredita que a mulher é
a culpada nos casos de estupro (33,6% dos entrevistados). A pesquisa mostra ainda que, entre os homens,
42% acreditam que a mulher que se dá ao respeito não é estuprada.
Simone de Beauvoir em seu livro autobibliográfico de 1958, Memórias de uma moça Bem
Comportada, ao citar a morte de uma amiga que se negou ao casamento, fala sobre a morte das
mulheres como consequência das imposições sociais. Afirma a feminista das feministas: “A
arbitrariedade das ordens e das proibições com as quais me confrontava denunciava-lhes a
inconsistência” (BEAUVOIR, 1958).
O discurso que culpabiliza a mulher pelas agressões sofridas (“Entrar numa torcida cheia
de bêbados para entrevistar é um pouco forçado”), faz parte da manutenção da hegemonia
masculina e é vista como natural pela sociedade. E é justamente essa naturalização do
comportamento masculino (“a torcida estava cheia de bêbados”. Logo homens bêbados é algo
natural e o comportamento agressivo e abusivo seria consequência da bebida e também natural) e
responsabilização da mulher por qualquer tipo de agressão sofrida (“é um pouco demais”. Logo,
uma mulher que esteja num ambiente com homens bêbados não é algo natural), que mantêm a
estrutura social que consequentemente gera dados como os citados anteriormente neste trabalho
sobre a violência contra a mulher.
5.7 COMENTÁRIOS NOS QUAIS HÁ TROCA DE AGRESSÕES, OFENSAS E USO DE
PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, IRONIA, AGRESSÃO
Chamados aqui de comentários “treta”, como referência à expressão usada nos sites de redes
sociais para definir confusão, briga, esta foi a categoria com o maior número de comentários
inseridos no recorte feito para a realização deste trabalho. São 51 comentários em que a discussão
12

Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em setembro de 2016
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sobre o tema da campanha e o posicionamento em relação à luta das mulheres por respeito no
ambiente de trabalho dão espaço ao xingamento, ofensas e palavras de baixo calão.

Figura 19 – Relatos protegido

Fonte: Facebook

É possível analisar nos comentários recortados nesta categoria para o estudo que se propõe
este trabalho uma característica muito marcante das conversas mediadas por computador: o
anonimato (RECUERO, 2009). Embora haja uma ideia de que a internet e os sites de redes sociais
promovem proximidade com pessoas do mundo todo, há dentro da conversação mediada pelo
computador um distanciamento característico.
A conversação mediada pelo computador apresenta alguns elementos diferenciais.
Primeiro, é um tipo de comunicação que privilegia o anonimato, em detrimento d a
i d e n t i f i c a ç ã o . ( . . . ) A conversação mediada também proporciona um distanciamento
físico entre os interagentes, mas, funcionando, muitas vezes, como um tipo de comunicação
semelhante à face-a-face, mas a distância. (RECUERO, 2009, p. 119)

Amigos ou inimigos. O espaço dentro dos sites de redes sociais, principalmente o Facebook,
objeto de estudo deste trabalho vive essa dualidade. Ou as relações se estabelecem com pessoas que
pensam iguais, e são consideradas amigas, ou elas são inimigas porque pensam diferentes, criando
uma atmosfera maniqueísta entre as relações que se estabelecem no site.
Entre as questões que ainda limitam a ampliação do debate estão: as diferenças culturais e
sociais que permanecem e são transferidas para a rede (NORRIS, 2001); a ideia de que a
tecnologia sozinha não é capaz de alterar as práticas políticas tradicionais (DAHLBERG,
2001); e a existência do risco de os grupos não dialogarem com opiniões diferentes e o
debate online sirva apenas para reforçar posições e opiniões (SUNSTEIN, 2003), criando
segmentação de grupos e espaços de dispersão e não de deliberação (DAHLGREN, 2005).
(CARVALHO; MASSUCHIN; MITOZO, 2015, p. 7)

Após a análise dos 51 comentários recortados nesta categoria é possível ver que se cumpre
exatamente
o
que
dizem
os
autores
citados
acima.
Embora seja inquestionável o papel dos sites de redes sociais como espaço democrático e de voz
para quem antes não era ouvido, é inegável que as discussões inseridas nessa categoria não são nada
producentes no sentido de agregar conhecimento dentro do tema proposto pela campanha
#deixaelatrabalhar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A internet e, de maneira especial, os sites de redes sociais mudaram a forma como as
pessoas se comunicam e interagem. Viabilizou e agilizou o acesso à informação e potencializou o
direito de expressão, dando voz a quem queira falar. Em decorrência, os sites de redes sociais
proporcionaram uma facilidade na agremiação de pessoas em torno de uma causa comum, como o
episódio que originou a campanha analisada neste trabalho. No caso específico, analisado nesta
pesquisa, foram semanas para que um caso de assédio encontrasse outras vítimas e virasse uma
campanha de grande repercussão nos sites de redes sociais.
Levar questões como o feminismo aos sites de redes sociais é aproveitar os espaços e as
vantagens da internet. Afinal, se um problema não aparece, é como se ele não existisse, logo não
precisa ser enfrentado.
Outra grande questão do aproveitamento dos sites de rede social pelo feminismo é a da
conexão entre as vítimas. Quando ocorre uma cisão entre as vítimas há uma falsa sensação de que o
problema é menor e mais pontual do que ele realmente o é.
Outras mulheres que passam por situações semelhantes as relatadas se sentem representadas
e podem questionar comportamentos que antes eram naturalizados pelo discurso patriarcal
dominante na sociedade. Outros homens começam a entender que o próprio comportamento,
entendido como uma simples brincadeira, não tem nada de divertido.
Porém, em contraponto, há pessoas que nunca teriam contato com os conceitos do
feminismo
se
não
fosse
o
Facebook,
por
exemplo.
E é possível que esse processo educativo e extremamente necessário para o uso e aproveitamento
dos sites de redes sociais, de uma maneira majoritária, venha com o tempo. Usando o conceito
trabalhado por Rosnay13 e já citado neste trabalho, provavelmente estejamos, enquanto sociedade,
experimentando uma mudança de paradigma fundamental, que envolve questões sociais, políticas e
culturais, para só depois aprendermos sobre como ser uma sociedade informacional.
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“PESQUISA DA PESQUISA”: PASSOS INICIAIS PARA UMA PESQUISA SOBRE
COMUNICAÇÃO, GÊNERO E INFÂNCIA1
Luiza Guimarães2
RESUMO
Este artigo foi construído como base para o desenvolvimento da pesquisa de dissertação de
mestrado em comunicação e formações socioculturais. Ele apresenta os resultados iniciais da
pesquisa da pesquisa, etapa fundamental na elaboração de qualquer projeto de pesquisa. O tema da
dissertação em construção é o papel das narrativas comunicacionais na formação dos conceitos e
identidade de gênero em crianças. Por ser um tema amplo, a “pesquisa da pesquisa”, além de
cumprir com os objetivos de embasamento teórico-metodológico e conhecimento da produção
científica relacionada, também buscou definir o objeto de estudo a ser explorado na dissertação,
tendo em vista a amplitude do conceito de “narrativas comunicacionais”. Foram realizadas
pesquisas em bancos de teses e dissertações, em palestras e exposições científicas audiovisuais
disponíveis via streaming, em eventos com grupos de debate sobre temas similares ao estudado e,
também, foi levado em consideração a experiência profissional e pessoal da autora com crianças da
faixa etária pretendida a ser estudada (5 a 9 anos) e crianças menores (2 a 4 anos). Após o
levantamento dos dados e a reflexão sobre os materiais encontrados durante essas etapas, chegou-se
a três caminhos possíveis, não necessariamente excludentes entre si, para o aprofundamento da
pesquisa: a análise do reposicionamento da marca Disney Princesa e seu consumo por pais,
professores e crianças; o consumo das narrativas dos youtubers enquanto modelos para a construção
de valores na infância; e, por fim, em uma união dos dois temas, uma análise da marca Princesas
enquanto influenciadora digital.
Palavras-chave: Comunicação; Pesquisa da Pesquisa; Infância; Gênero.

1. INTRODUÇÃO
Para que se desenvolva um projeto de pesquisa, o primeiro passo é conhecer aquilo que já
foi pesquisado sobre o tema. É pelo contato com outros projetos similares ao que você pretende
desenvolver que é possível pensar criticamente a respeito da própria ideia de tema de pesquisa e
verificar a relevância e contemporaneidade da sua proposta.
A pesquisa da pesquisa é a primeira oportunidade do pesquisador para entrar em contato
com aquilo que já foi produzido sobre seu tema de maneira consciente e metódica, com a finalidade
de aplicar os resultados em seu projeto final, seja ele um artigo, tese, dissertação ou outro produto
resultante do trabalho de um pesquisador.
Segundo Bonin (2006, p. 34), realizar a pesquisa da pesquisa é trabalhar com produções do
campo ao qual seu tema pertence e áreas relacionadas à ele, trazendo a produção já existente
conscientemente para dentro de seu novo projeto.
Tal movimento exige desde ações mais operativas de levantamento das pesquisas até o

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10 oENPECOM.
2 Mestranda em Comunicação Social no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, e-mail:
luiza.guimaraes.95@gmail.com.
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trabalho alentado de reflexão e desconstrução, que permita ao pesquisador empreender
apropriações, reformulações e alargamentos dessas propostas, em vários níveis. (BONIN,
2006, p. 34).

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa da pesquisa realizada como parte do
desenvolvimento da dissertação de mestrado cujo tema é as narrativas comunicacionais na
construção dos conceitos e identidade de gênero em crianças de 5 a 9 anos.
Reconhecendo “narrativas comunicacionais” como uma área ampla e diversa, subdividida
em categorias específicas e com peculiaridades que não permitem a generalização, se faz necessária
a restrição a um objeto-foco para que possam ser obtidos resultados mais precisos. Por isso, o
presente artigo, além de ter como objetivo a reflexão e desconstrução do tema de pesquisa, também
tem a finalidade de definir e fundamentar objetos de estudo específico para o aprofundamento da
pesquisa e possíveis recortes de base metodológica.
A indefinição inicial de um tema é normal, pois o que importa não é o seu modo de ser,
mas a elaboração que dever ser realizada para que ele vá, gradativamente ganhando
concretude, precisão e determinação. Para isso, entretanto, o pesquisador deve se entregar
aos estudos preliminares, sem os quais seria impossível caminhar da imprecisão para a
definição. (SANTAELLA, 2010, p. 159).

No decorrer deste artigo será apresentado o processo metodológico da pesquisa da pesquisa
concluindo em três possíveis objetos de estudo e suas abordagens metodológicas condizentes.
2. DA EXPERIÊNCIA PESSOAL À DEFINIÇÃO DE UM TEMA DE PESQUISA
A escolha do tema amplo se deu, primeiramente, pelo contato frequente com crianças da
faixa etária selecionada e mais novas. Após três anos de trabalho como professora de balé clássico
com meninas de 2 a 5 anos de idade em um Centro de Educação Infantil particular de Curitiba, não
foi possível deixar de observar o quanto personagens de animações e novelas infantis eram
presentes no cotidiano das crianças. Por ser professora de balé, disciplina oferecida na escola como
opcional, disciplina que permitia mais liberdade criativa e de expressão corporal das alunas – na sua
totalidade meninas, apenas um menino mostrou interesse pela aula, mas não ousava entrar na sala,
limitava-se a observar a aula com o rosto colado contra a porta de vidro – os conceitos de gênero e
categorização de cores, objetos e comportamentos como “de menina” e “de menino” eram
claramente discutidos entre as crianças. As próprias crianças estabeleciam regras de
comportamentos e hábitos que as classificavam enquanto meninas e, muitas vezes, também
enquanto bailarinas.
O termo “bailarina”, na escola, era usado pelas professoras com tom de valorização. As
bailarinas eram comportadas, sabiam ouvir a professora, sabiam falar cada uma na sua vez e vinham
sempre arrumadas para a aula. As bailarinas também usavam tutus coloridos, tiaras de princesa,
fitas cor-de-rosa ou douradas e ganhavam adesivos. Apesar de ter a figura do bailarino presente, em
menor número que as bailarinas, em livros e filmes que eram passados para as crianças, ainda havia
estranhamento das crianças quanto à ideia de ter um colega menino em sala. Ao longo do ano, era
preciso responder muitas vezes a mesma pergunta, que volta e meia era levantada como tópico de
discussão entre duas ou mais alunas: “professora, né que menino não faz balé?”
Esta separação de conceitos em caixinhas “de menino” e “de menina” ficava em evidência
também em casa, onde conviva com um irmão (9 anos) e uma irmã (4 anos). Pela grande diferença
de idade para com eles, foi perceptível as diferenças de produtos midiáticos aos quais cada um foi
exposto. O menino a produtos com carros, heróis, robôs e animais. A menina a produtos de
franquias como Barbie e Princesas.
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Segundo Bonin (2006), a proximidade pessoal com um tema deve ser tomada como fator
importante para a sua escolha. “As escolhas que [o pesquisador] empreende, na maior parte das
vezes, têm relação com a sua caminhada profissional, investigativa e vital. Tomar consciência
dessas motivações e explicitá-las é importante como gesto de vigilância epistemológica” (Bonin,
2006, p. 24).
Porém, apenas a afinidade pessoal não é o suficiente para justificar um tema de pesquisa. É
preciso também levar em conta a “relevância comunicacional e concreta do fenômeno investigado”,
conforme explica Bonin no mesmo parágrafo.
Tendo isso em mente, partimos para a segunda parte desta pesquisa da pesquisa: o
levantamento de dados nos bancos de teses, dissertações e artigos, repositórios universitários e anais
de congressos disponíveis na Internet.
3. PESQUISA EM BANCOS DE PESQUISAS E REPOSITÓRIOS ONLINE
3.1 AS PESQUISAS SOBRE GÊNERO E AS PRINCESAS DISNEY
Para esta segunda etapa foram utilizadas a Biblioteca Digital Brasileira de Teses (BDTD) e
dissertações, as plataformas Capes de teses e dissertações e a de periódicos, SciElo, o repositório da
UFPR, o Google Books e o Google Acadêmico. Em cada plataforma, a pesquisa se deu,
primeiramente, pelas palavras-chave “infância” e “gênero”. Os resultados foram então filtrados por
área de pesquisa, sendo a área da Comunicação, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas
(que, por vezes aparecia separadamente como Letras, Linguagens e Artes).
Apesar de não poder ser utilizada como recurso único, a pesquisa por palavras-chave nos
repositórios online é uma maneira eficiente de ampliar horizontes e começar a compreender a
verdadeira dimensão do seu problema de pesquisa.
A primeira busca realizada foi no BDTD. Após a inserção das palavras-chave “infância” e
“gênero”, foram encontrados 666 resultados. Após a filtragem pelas três áreas de pesquisa
relevantes (Comunicação, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas) e leitura de resumos ,
títulos, palavras-chave e referências bibliográficas, 05 foram considerados relevantes para a leitura
integral. Os trabalhos traziam como objetos de estudo a identidade infantil e produtos culturaiscomo
filmes, novelas, periódicos infantis e marcas como Princesas e Barbie. Cabe destacar que os
resultados apresentados nesta plataforma eram provenientes de áreas diversas, inclusive saúde,
pedagogia e psicologia, que abordavam estudos em escolas, com crianças e com suas famílias, o
que mostra que há uma boa variedade de estudos sobre o gênero no universo infantil.
Dos 05 trabalhos lidos na íntegra, 02 foram separados como os mais relevantes e serão
explicados em detalhes abaixo. Os outros 03 relacionavam-se ao tema infância, gênero e
comunicação, além de também trazerem a análise do discurso. No entanto, em comparação aos
outros 02 trabalhos selecionados como mais relevantes, esses 03 não foram além de seus objetos de
pesquisa. Terminando suas investigações de acordo com o limite de seus objetos.
A pesquisa Identidades de gênero e Propagandas televisivas, e Bianca Salazar3, enfocava
especificamente a estética da publicidade infantil televisiva e os corpos infantis presentes nas
imagens exibindo peças publicitárias de celulares, sandálias e filmes voltados ao público infantil
para um grupo de crianças entre 5 e 6 anos de idade como forma de promover entre elas as
discussões sobre o conteúdo das propagandas. Outro trabalho, Gênero na publicidade infantil, de
Júlia Santos Rodrigues Dias4 analisava as propagandas televisivas exibidas pelo canal SBT durante
3

GUIZZO, Bianca Salazar. “Identidades de Gênero e Propagandas Televisivas: um estudo no contexto da educação
infantil.” Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
4
DIAS, Júlia Santos Rodrigues. “Gênero na publicidade infantil: Estratégias de marketing e representação.”
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o programa Bom dia & Cia. e pelo canal infantil a cabo Gloob durante o programa Detetives do
Prédio Azul, sob a perspectiva das diferentes estratégias de marketing utilizadas nas propagandas
para vender produtos para meninos e meninas. O terceiro trabalho considerado menos relevante,
Persuasão nas imagens generificadas nos jogos online infantis do portal clickjogos, de Eliana
Virgínia Vieira de Melo5 analisava o design dos jogos virtuais do portal ClickJogos, procurando
entender quais identidades visuais eram direcionadas às meninas e quais aos meninos.
Apesar desses três trabalhos dialogarem com o tema da dissertação e sendo, dessa forma,
relevantes, eles não foram além de suas propostas iniciais quando comparados aos outros dois
trabalhos selecionados. As pesquisadoras Márcia de Castro Holthausen e Michele Escoura Bueno
foram além do inicialmente proposto em suas pesquisas e propuseram, nas conclusões de suas
pesquisas, reflexões que podem dar origem a novas pesquisas na mesma área.
A pesquisa de Márcia de Castro Holthausen, intitulada “Valores e ideologias de gênero no
discurso das revistas Princesas Disney e Recreio”6, analisa o conteúdo das duas revistas voltadas ao
público infantil. Após a análise de uma edição de cada revista, página por página, e da capa e
sumário de outras edições, a pesquisadora concluiu que a revista Princesas Disney cristaliza o
estereótipo da princesa e um tipo “feminilidade ideal” dialogando exclusivamente com meninas,
enquanto a Revista Recreio, com linguagem a priori neutra, é voltada com mais força para os
meninos. A pesquisadora conclui que, além dos estereótipos de gêneros reproduzidos pelas revistas,
ambas as publicações atribuem o gênero neutro como sendo o gênero masculino.
O segundo trabalho analisado foi a dissertação de Michele Escoura Bueno, “Girando entre
Princesas: performances e contornos de gênero em uma etnografia com crianças” 7. Nesta pesquisa,
a antropóloga realiza pesquisa de campo com três turmas de crianças de 5 anos em duas escolas da
rede pública, uma na cidade de Marília e uma na cidade de Jundiaí, e uma escola particular em
Jundiaí. O objetivo da dissertação era analisar como o estereótipo da Princesa influencia na
percepção dos papéis de gênero das crianças e enquadramento de si mesmas enquanto meninas e
meninos.
A pesquisa da antropóloga a leva ainda mais adiante, com uma breve análise do personagem
Ben 10 e os valores que ele comunica, principalmente, aos meninos. A pesquisadora também
descobre a grande importância que os produtos franqueados – etiquetas, estojos, pastas e mochilas
com personagens de desenhos animados – têm na atribuição de status entre as crianças. Por fim,
Bueno conclui que as Princesas Disney, de Branca de Neve até Tiana, não apresentam mudanças
significativas em suas narrativas e produtos no que diz respeito a uma conquista da independência
feminina. O que ocorre é uma readequação das atividades realizadas pelas Princesas em seus filmes
com as que foram conquistadas pelas mulheres reais.
Por essa superação do objetivo inicial da pesquisa e também por ter sido utilizada como
referência em um grupo de debate de congresso (como será explicado no subtítulo 5), este foi o
trabalho mais importante encontrado nesta parte da pesquisa.
O trabalho de Bueno fez com que abrisse a possibilidade da marca Princesas Disney entrar
como objeto de pesquisa da dissertação à qual este trabalho se propõe a colaborar. A pesquisa com a
palavra-chave “Princesas” no catálogo de teses e dissertações da Capes rendeu 65 resultados, sendo
que 41 traziam o gênero como enfoque principal do estudo e 37 analisavam o tema Princesas em
relação com “crianças”.
Dissertação de mestrado. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.
5
MELO, Eliana Virgínia Vieira de. “Persuasão nas imagens generificadas nos jogos online infantis do portal
clickjogos.” Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
6
HOLTHAUSEN, Márcia de Castro. Valores e Ideologias de Gênero no Discurso das Revistas Princesas Disney e
Recreio”. Dissertação de mestrado. Universidade do Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2008.
7
BUENO, Michele Escoura. Girando entre Princesas: performances e contornos de gênero emu ma etnografia com
crianças”. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011.
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O trabalho de Bueno se aproxima da temática da dissertação em construção para a qual a
pesquisa da pesquisa foi realizada quando aborda o consumo da marca Princesas entre as crianças.
Apesar de ser um trabalho de uma antropóloga que segue a metodologia (principalmente) de diário
de bordo, metodologia que, a princípio, não será usada na dissertação, ela permite que a
pesquisadora repare o quanto a imagem das Princesas está presente no cotidiano das crianças e
como suas imagens ajudam-nas a definir o que faz de uma mulher uma Princesa. Bueno analisou as
personagens da Disney até o filme A Princesa e o Sapo (2010). Em 2016 a Disney reformulou a
marca e extinguiu as características de princesas “rebeldes” e “clássicas”, que foram importantes
para a análise de Bueno. Dessa forma, um dos caminhos que pode ser seguido pela dissertação é,
partindo dos resultados encontrados por Bueno, analisar o que mudou no discurso da franquia e
como essa mudança foi percebida pelas crianças.
No Google Books a pesquisa inicial com a palavra-chave “princesas” resultou em mais de
95 mil obras. Como o trabalho de Bueno abrange as princesas até Tiana, do filme A Princesa e o
Sapo (2010), optamos por utilizar como termo de busca para redução dos resultados o novo slogan
da marca (em inglês) “Dream Big Princess”. Esse novo slogan representa as novas Princesas:
Rapunzel, Merida, Elena e Moana, com histórias mais independentes de personagens masculinos.
Após excluídos dos resultados os livros de literatura infantil da própria marca Disney
Princesa, o Google Books trouxe apenas o livro de Susan Tallburt “Youth Sexualities: public
feelings and contemporary cultural politics” (2016). No capítulo da obra em que a visualização
gratuita foi autorizada8, a autora critica o reposicionamento da franquia da Disney a partir do novo
slogan, classificando-a como apenas mais uma estratégia de venda, percebida como rentável pela
empresa após o grande sucesso do filme Frozen (2013), que trazia o poder do amor fraterno entre
duas irmãs superando o do amor romântico. (Tallburt, 2016, p.134).
Historicamente, a comunicação dá voz às maiorias, aspecto perceptível na própria franquia
Disney Princesas, na qual as personagens são todas heterossexuais, magras e, com exceção de 6 das
15, brancas de perfil europeu. Entre as personagens que não conformam com este modelo 9, três são
de filmes das décadas de 1990, época em que a Disney estava em processo de expansão e buscava
ampliar seu público internacionalmente. As princesas Tiana (afro-americana) e Elena (latinoamericana) surgiram com grande alarde por parte da Disney, alegando em materiais publicitários
que estava atendendo a pedidos do público geral por uma princesa negra e uma latina, etnias que
compõe a população estadounidense. Essas ações mostram que há embasamento na crítica de
Tallburt. As Princesas não europeias são minoria e, até Moana (2016) 10, aparecem claramente como
estratégia de aumento de vendas dos produtos das franquias entre as etnias representadas pelas
princesas. É preciso refletir se presença – e o aumento considerável desta nas últimas três décadas –
de Princesas representa uma mudança de pensamento efetivo na marca ou apenas mais uma
estratégia de aumento de vendas.
3.2 AS PESQUISAS SOBRE GÊNERO E YOUTUBE
Partindo da experiência pessoal com a observação e contato com crianças descrita no
subtítulo 2, outra série de palavras-chave pesquisadas traziam os termos “YouTube” e “Crianças” e
“Youtubers” e “Crianças”.
Procurando apenas “YouTube” no catálogo da Capes aparece 463 resultados, reduzidos à
8

Para um primeiro momento, apenas a leitura gratuita foi o suficiente. Para a dissertação, uma leitura na íntegra da obra
será necessária.
9
As princesas, Jasmine (árabe), Pocahontas (indígena), Mulan (chinesa).
10
Moana foi a primeira Princesa criada após o reposicionamento da marca em 2016 por isso, além do objetivo de atingir
a população consumidora das culturas polinésias, também é preciso levar em consideração a proposta narrativa de
Moana, que difere um pouco daquela presente nas histórias suas colegas de franquia.
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246 após a filtragem por área de conhecimento (Comunicação, Ciências Sociais Aplicadas e
Ciências Humanas) um número mesmo assim elevado. Após a mudança do termo de pesquisa para
“Youtubers” (mantendo-se a filtragem pelas áreas do conhecimento descritas acima), os resultados
obtidos foram apenas 25, sendo 12 relacionados também com o termo “crianças”, desses, 9 falavam
especialmente sobre youtubers mirins.
Após a leitura do resumo, pode-se verificar que o enfoque das pesquisas encontradas se dava
no debate sobre a exposição e o trabalho infantil dos youtubers mirins. As pesquisas focavam mais
nas consequências que o trabalho no produtor – o youtuber – do que no receptor – as crianças.
A plataforma SciElo não apontou resultados relevantes para as combinações pesquisadas,
mas trouxe um trabalho relacionando os termos “youtubers” e “mulheres”. Já no repositório da
UFPR foram 385 resultados relacionados ao termo “youtubers”, porém nenhum com relação à
infância.
Dessa forma, uma outra opção de enfoque para a pesquisa que se abre é a da análise da
influência dos youtubers no público infantil. Esse enfoque se justifica pela ausência de trabalhos
similares e também pela relevância do impacto no sujeito analisado. As crianças estão no Youtube
não só como produtoras de conteúdo mas, e em maioria, como espectadoras. Estariam elas sendo
impactadas da mesma maneira que os adultos pelos chamados – apropriadamente? – influenciadores
digitais?
Dessas pesquisas, foram lidos os resumos, sumários, palavras-chave, referências e
introdução dos trabalhos de Melo11, Papini12 e Ferreira13. Para esta primeira etapa, a leitura parcial
foi o suficiente para identificar as principais abordagens teórico-metodológicas dos autores e seus
objetos de pesquisa. Para a dissertação, será necessário lê-los na íntegra.
As pesquisas de Melo e Ferreira discutem os youtubers mirins e o conteúdo dos canais
produzidos por crianças. Já Papini analisa a publicidade infantil no YouTube e busca descobrir se a
rede social digital está se tornando um espaço para publicidade infantil não-regulamentada, ao
mesmo tempo que traz à tona o debate sobre a criança compreender ou não o conteúdo publicitário
como tal. Este trabalho foi o considerado menos relevante para a dissertação por ter como enfoque a
discussão sobre marketing infantil sem uma perspectiva de análise do discurso.
Já Melo analisa três canais que, juntos, somam um total de 2923 vídeos. Sua pesquisa traz
três perfis de youtubers mirins: consumistas, empreendedores e participativas, encontrados à partir
de uma análise pós-estruturalista voltada às representações identitárias dos youtubers mirins em
seus canais. Este trabalho foi considerado o segundo mais relevante por trazer a questão da
identidade baseada em autores como Stuart Hall e consumo, com Patrícia Ignácio.
Com a mesma relevância para o desenvolvimento da dissertação do trabalho de Melo, a
pesquisa de André Luis do Nascimento Ferreira, “A infância no tubo digital” aborda a promoção do
consumismo pelos youtubers mirins a partir da abordagem teórico-metodológica da Análise do
Discurso. Foram analisados apenas vídeos com referência explicita ao consumo de bens e procurouse entender quais eram as associações feitas pelos youtubers mirins aos novos produtos adquiridos.
Desta etapa, portanto, retiram-se os trabalhos de Melo e Ferreira como os mais relevantes.
Caso a dissertação tome o caminho da definição de seu objeto como as narrativas presentes no
YouTube e voltadas para as crianças, estes dois trabalhos, então lidos na íntegra, serão de grande
importância como base da pesquisa da pesquisa.
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MELO, Darcyane Rorigues de. Infância youtuber: um estudo sobre os modos de ser criança na contemporaneidade.
Universidade Luterana do Brasil, Canoas, 2018.
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PAPINI, Alexandra Balbo. A publicidade infantil em canais de youtubers mirins. Faculdade Cásper Líbero, São
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4. EVENTOS, STREAMING, HIPERLINKS E CONSULTA ÀS REFERÊNCIAS
Outro âmbito relevante são os congressos e seminários de cada disciplina ou campo de
conhecimento. O objetivo de viabilizar a objeção é aí tanto melhor servido quando a
apresentação de textos ultrapassa o nível de mera exposição e estes são submetidos ao crivo
do debate. (BRAGA, 2011, p. 27).

Durante o processo de pesquisa descrito no subtítulo 3, ocorreu o evento Encontro de
Pesquisa de Mulheres para Mulheres, realizado nos dias 17 a 19 de junho na Universidade Federal
do Paraná, campus Santos Andrade.
Na Mesa 7, realizada dia 18/06/2018 às 14 horas, houve, dentre outras discussões, a
apresentação do artigo “A formação dos papéis de gênero nos contos de fadas”, da pesquisadora
Gabriela Gebran Schirmer. Em sua exposição, Schirmer trouxe como referencial teórico para o seu
trabalho a pesquisa de Michele Escoura Bueno (2011). O trabalho de Bueno foi considerado
relevante pela banca avaliadora presente na ocasião e, em conversa com a pesquisadora após sua
apresentação, a importância do trabalho de Bueno também foi ressaltada. Schrimer apontou que
considerou especialmente relevante o trabalho da antropóloga quanto ao método utilizado para
observação das crianças e extração de opiniões delas relevantes para as descobertas de sua pesquisa.
Bueno utilizou o método do Diário de Campo, convivendo durante períodos de quatro meses
com três grupos diferentes de crianças de 5 anos. A antropóloga procurou ser inserida pelas crianças
em suas rotinas e ser considerada como uma amiga. Assim, ela brincou com as crianças,
acompanhou suas atividades escolares e, só no final de seu período com cada grupo, assumiu o
papel de pesquisadora perante elas ao promover um debate sobre os filmes Cinderela e Mulan, da
Disney. Dessa forma, ela pode comparar as opiniões emitidas pelas crianças durante a exibição dos
filmes com as atitudes delas no dia-a-dia. Esse método é comum da área da antropologia e,
provavelmente, não será utilizado na dissertação. No entanto, Bueno utilizou desenhos como forma
de questionário qualitativo para as crianças o que, tendo em vista a idade delas, mostrou-se um
método eficaz e que poderá ser utilizado na dissertação caso a pesquisa qualitativa com o grupo
infantil se mostre necessária.
Schirmer também citou em seu artigo a autora Teresa de Lauretis que em seu texto
Tecnologias de Gênero (1994), traz conceitos técnicos básicos relevantes para um trabalho que se
propõe a estudar gênero. Foi também citado o livro História da Sexualidade – Volume I (1984), de
Michel Foulcault, que fala sobre a sexualidade na infância e o livro Deshacer el género (2016), de
Judith Butler, que analisa as normas de gênero de forma crítica.
Da mesma forma que o debate proporcionado no evento Pesquisa de Mulheres para
Mulheres, as palestras digitais via streaming também proporcionam o contato com explanações
oferecidas pelos próprios pesquisadores. As palestras realizadas em eventos fora do Brasil e
acessíveis via streaming também foram consultadas. A plataforma TED oferece uma ampla
variedade de debates sobre diversos tópicos de pesquisa em diversas áreas.
Para a pesquisa da pesquisa, as palestras mais relevantes foram duas:
a) a de James Bridle sobre “O pesadelo dos vídeos do YouTube para crianças – e o que há de
errado com a Internet”, que analisa a presença de crianças enquanto espectadoras no
YouTube e a necessidade da mediação humana dos conteúdos acessados por elas.
b) a palestra de Colin Stokes sobre “Como filmes ensinam a masculinidade”. Nela, o palestrante
aplica o Teste de Bechadel nos filmes das Princesas, da franquia Star Wars e em O Mágico
de Oz, analisando também quais os valores que esses filmes passavam aos seus próprios
filhos.
Além das palestras dentro dos eventos TED, o streaming da palestra de Sarah Coyne na
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Brigham Young University, em Utah, Estados Unidos, disponível no site da universidade também
proporcionou o contato inicial com sua pesquisa “Pretty as a Princess: Longitudinal Effects of
Engaging With Disney Princesses on Gender Stereotypes, Body Esteem and Prosocial Behavior in
Children” (Child Dev. 2016). Neste trabalho, a autora fala sobre os resultados de sua pesquisa com
crianças engajadas na cultura da princesa e nos reflexos para o desenvolvimento pessoal e social de
meninos e meninas que podem ser diretamente ligados a esse engajamento.
A maioria desses conteúdos de streaming aparecem como indicação em hiperlinks. Jornais
online que costumam fazer matérias de análise em profundidade como o The Guardian e o Nexo
Jornal são ricos nesse tipo de material. A palestra de Sarah Coyne foi indicada neste último como
referência em uma matéria analítica que comparava a pesquisa de Coyne e Bueno.
Jornais digitais com matérias como essas acabam sendo um importante instrumento para o
estado da arte, ajudando o pesquisador a conectar ideias e a conhecer novos trabalhos. Porém, antes
mesmo de pensar em hiperlinks, porém, é interessante lembrar dos links analógicos. À partir das
referências bibliográficas dos materiais encontrados é possível expandir a pesquisa da pesquisa e
também identificar autores que servem como eixo principal para trabalhos com temas parecidos.
No caso desta pesquisa da pesquisa, os autores Nestor García Canclini e Stuart Hall foram
os mais citados pelos autores em trabalhos relacionados. Das pesquisas consideradas relevantes para
este trabalho que se dispuseram a analisar a mídia, apenas uma não incluiu menção a esses dois
autores. O trabalho de Canclini quanto à consumo e cidadania e o trabalho de Hall com os estudos
de identidades são as principais bases em projetos que relacionam identidade e mídia. Na pesquisa
de ambos ressalta-se a importância dos conceitos de consumo cultural e consumo cidadão, de
Canclini (1999) e identidade, de Hall (2003).
Ambos os autores estiveram entre os trabalhados durante a disciplina obrigatória de Teorias
da Comunicação da PPGCOM UFPR ministrada no primeiro semestre de 2018. Vale ressaltar a
importância dessa disciplina para o aumento do repertório técnico para o desenvolvimento do
estado da arte. Os debates trazidos em sala de aula e o contato com objetos de estudo dos colegas de
curso contribuíram para aumentar o conhecimento sobre a diversidade de assuntos pesquisados
dentro da área da comunicação.
Destaca-se a produção do artigo final da disciplina como fator esclarecedor e determinante
para a elaboração de uma das três opções de objetos de pesquisa que serão expostos em detalhes no
subtítulo 5. Segundo Braga (2011, p. 2), as questões fundamentais do processo de construção da
pesquisa – diga-se, a busca por resultados relevantes com encaminhamento metodológico adequado
e a obra enquanto indicador da boa formação do pesquisador que a produziu – se dirigem a todo
processo, das aulas às orientações, passando pelas atividades formativas e pelo processo de pesquisa
propriamente dito.
O artigo apresentado como atividade de conclusão da disciplina aborda uma análise sob a
perspectiva de consumo cidadão de Canclini (1999) da campanha fotográfica da marca Disney
Princesas em parceria com a ONG Girl Up, que arrecada dinheiro para projetos em prol da
igualdade de gênero da Organização das Nações Unidas.
O trabalho ponderou que ainda há muitos ângulos a serem analisados quanto ao
reposicionamento da marca Disney Princesa após 2016, fazendo com que este tópico passasse a ser
considerado um objeto de pesquisa em potencial para a dissertação.
5. RESULTADOS E ESTRATÉGIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Na própria construção do problema – perguntas específicas, objetivos, construção do objeto
– nos vemos a braços com decisões metodológicas referentes ao ângulo, à acuidade, à
própria geração de perguntas. Construir um problema de pesquisa, em sua organização
interna e suas vinculações com as bases teóricas e com uma realidade observável envolve
decisões metodológicas (BRAGA, 2011, p. 9).
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Considerando os esforços realizados nesta pesquisa da pesquisa, o desenvolvimento da
dissertação aponta para três possíveis direções. Para todos elas foram sugeridas etapas teóricometodológicas que levam em consideração as particularidades de objeto e público. “A melhor
pesquisa não é aquela que mais se aproxima dos métodos das ciências naturais, mas sim aquela cujo
método é o mais adaptado ao seu objeto” (Santaella, 2010, p. 186).
5.1 ANÁLISE DA REFORMULAÇÃO DA FRANQUIA DISNEY PRINCESA
Uma primeira linha que se apresenta é a do estudo do reposicionamento da marca Disney
Princesa sob a perspectiva do consumo cultural e midiático e como essas formas de consumo estão
relacionadas com a identidade de gênero das crianças. O tema Princesa 14 possui um grande escopo
de pesquisas, muitas avaliam o impacto do estereótipo e cultura das Princesas no desenvolvimento
infantil.
A novidade na pesquisa nesta área seria por conta da nova abordagem para as personagens
proposta pela própria marca em 2016. Por ser uma mudança que data de apenas dois anos, ainda há
poucos trabalhos que tratam dessa perspectiva. Na pesquisa da pesquisa foi encontrado apenas um
livro, Youth Sexualities, de Susan Talburt, aborda a nova posição da marca sob perspectiva crítica,
analisando o conteúdo veiculado, mas não a maneira como ele é percebido pelas crianças.
As personagens da franquia são populares ao redor do mundo e amplamente conhecidas por
meninos e meninas. Segundo Bueno (2011, p.12), as crianças muitas vezes têm contato com os
produtos da marca antes mesmo de assistir aos filmes ou ler suas narrativas.
Com o reposicionamento da marca, houve também a reformulação do traçado das
personagens nos produtos, que agora trazem as Princesas em pose de heroínas, com maior enfoque
em suas personalidades e traços de personalidade do que em seus vestidos e joias.

FIGURA 01 – JUSTAPOSIÇÃO DE IMAGENS PROMOCIONAIS DA FRANQUIA DISNEY PRINCESA ANTES E
DEPOIS DA REFORMULAÇÃO DOS TRAÇADOS
FONTE: DISNEY PRINCESA

14

Aqui usado com letra maiúscula para se referir à franquia da Disney.
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As histórias de princesas mais recentes também estão mudando os paradigmas da marca,
trazendo diretoras mulheres, protagonistas que independentes de um personagem masculino e com
objetivos não relacionados ao casamento.
Uma nova pesquisa sobre as Princesas teria como desafio inovar na abordagem. Apesar do
objeto apresentar uma inovação que justifica um estudo – o reposicionamento que quer quebrar o
estereótipo perpetuado pela figura da Princesa Disney desde 1937 – é preciso também analisar o
tema sob um novo ângulo, não apenas teórico, mas empírico, trabalhando com as crianças, públicoalvo da marca, e analisando a maneira como elas estão consumindo esse conteúdo e se ele está
mudando a maneira como as crianças percebem as noções de gênero da marca.
Essa abordagem de pesquisa também precisaria levar em consideração que essa iniciativa da
franquia Princesas está dentro de um contexto maior, no qual a Disney Company tem defendido
ativamente causas feministas e LGBT em suas redes sociais.
Sendo assim, a metodologia para uma pesquisa voltada a esse tema elencaria:
a) Análise de Discurso: a imagem e as novas narrativas das personagens. Buscar responder às
perguntas abaixo a partir da perspectiva das formações imaginárias (Teoria do Discurso).
 Qual o objetivo da marca com o reposicionamento?
 Ocorreu uma mudança real ou apenas uma adaptação à realidade?
 Esse processo é válido?
b) Pesquisa qualitativa: a pesquisa qualitativa com crianças de 5 a 9 anos buscaria verificar
quais os impactos – se houveram nas crianças – das novas Princesas e do reposicionamento
de imagem das antigas. Também seria válido nessa etapa verificar como – e se - as
personagens influenciam a formação das identidades de gênero das crianças.
c) Análise dos dados obtidos: cruzamento dos dados teóricos e empíricos obtidos.
5.2 O PAPEL DOS YOUTUBERS ENQUANTO MODELOS DE INFLUÊNCIA PARA A
CONSTRUÇÃO DE VALORES DA INFÂNCIA
Outro tópico recorrente no estado da arte é o YouTube – e mais especificamente, o Youtuber
– enquanto influenciador da infância.
As pesquisas encontradas sobre o tema focam em youtubers mirins e análises de seus canais.
A figura do influenciador digital enquanto, como o próprio nome indica, uma pessoa ou
personagem capaz de influenciar outra pelo meio digital, não foi analisada pela perspectiva das
crianças.
Uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema necessita:
d) Análise quantitativa: elencar os principais canais assistidos por crianças no YouTube.
e) Análise qualitativa: entrevistas e/ou grupo focal com pais e crianças sobre os influenciadores
digitais preferidos das crianças e qual a influência que seus pais acreditam que ele/ela tem
na vida do filho.
f) Cruzamento de dados: após a realização dos passos anteriores, analisar as narrativas
veiculadas em dois dos canais mais assistidos, com o objetivo de utilizar a abordagem
teórico-metodológica da Análise do Discurso. Verificar assuntos abordados e se eles
possuem relação com os comportamentos relatados pelos pais e com as ideias expressas
pelas crianças entrevistadas.
7.3 A MARCA PRINCESAS ENQUANTO INFLUENCIADORA DIGITAL.
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A terceira abordagem analisaria a presença das Princesas nas redes sociais digitais enquanto
influenciadoras. A presença da marca nas redes digitais ganhou força após o reposicionamento de
2016. Enquanto os vídeos do YouTube se dirigem claramente às crianças, os conteúdos do perfil no
Instagram dialogam com adultos e adolescentes também.
Esta linha seguiria pelo caminho de análise do processo comunicacional da franquia e
verificaria se houve mudança em como pais e crianças consomem as personagens da Disney.
O passo a passo da pesquisa seria:
g) Análise de discurso: análise teórica das narrativas digitais da marca, sua linguagem verbal e
não-verbal.
h) Pesquisa qualitativa: com adultos e crianças que têm acesso ao conteúdo digital, buscando
entender quem são essas pessoas, como consomem os vídeos, imagens e postagens e qual o
imaginário que formam sobre as Princesas.
i) Pesquisa qualitativa 2: com adultos e crianças que não têm acesso ao conteúdo digital,
buscando entender quem são essas pessoas e como elas projetam as Princesas.
j) Análise comparativa: cruzar os resultados de ambos os grupos.
k) Análise de resultados.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O processo de construção de uma dimensão teórico-metodológica no nosso campo precisa
investigar, desconstruir e formular propostas a partir da compreensão, crítica e reformulação dos
modelos teóricos e estratégias metodológicas que tem sido hegemônicas na área.” (Maldonado,
2002, p. 218-219).
Este artigo serve como pesquisa da pesquisa para produção de dissertação de mestrado. Seu
objetivo é analisar o campo a ser estudado e conhecer as pesquisas já produzidas sobre o tema de
interesse com a finalidade de encontrar um objeto específico de estudo.
A pesquisa resultou em três possíveis caminhos de estudo e suas respectivas abordagens
teórico-metodológica. O que foi explicitado aqui não é definitivo e sofrerá alterações ao longo do
processo de desenvolvimento da dissertação. No entanto, após realizada a pesquisa preliminar, os
três recortes temáticos resultantes são precisos e cada um tem a potencialidade de gerar uma
pesquisa autônoma. Além disso, ficou definido o foco da dissertação nas narrativas. No momento,
após realizada a etapa da pesquisa da pesquisa, a dissertação parece se encaminhar para a hipótese
de que as narrativas levam ao discurso de gênero na infância.
A pesquisa da pesquisa colaborou para a aproximação do tema com o objeto de estudo e
também
A decisão por um desses temas se dará com base nos critérios de inovação e relevância. A
pesquisa da pesquisa cumpre seu objetivo ao trazer novos temas para a discussão e abrir mais de
uma opção ao pesquisador. Os três objetos explanados aqui foram evidenciados por serem, além de
relevantes cientificamente, temas que apelam para a afinidade pessoal.
Seria possível elencar vários outros tão relevantes quanto, porém, como explica Santaella,
Segundo Barros e Lehfeld (1991:26-27), os temas podem surgir da observação do
cotidiano, da vida profissional, do contrato e relacionamento com especialistas, do feedback
de pesquisas já realizadas ou do estudo de literatura especializada. (SANTAELLA, 2010, p.
157-158).

Qualquer um dos três temas elencados que seja escolhido para ser aprofundado na
dissertação poderá ser pesquisado com segurança e embasamento graças ao esforço realizado para
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esta pesquisa da pesquisa.
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INTERSECÇÕES ENTRE MASCULINIDADE, FUTEBOL E FANPAGES1
Elyson Richard Gums2
RESUMO
O presente artigo é parte da futura dissertação de mestrado do autor, ainda em etapa inicial de
desenvolvimento. O trabalho a ser desenvolvido será uma análise da produção de sentidos de fãs de
futebol acerca de masculinidades em fanpages do Facebook, adotando como operador teóricometodológico a Análise de Discurso de linha francesa. A primeira etapa na produção da dissertação
é a pesquisa da pesquisa, cujos resultados são aqui apresentados. Foi mapeada a produção científica
de conceitos considerados úteis ao trabalho: masculinidade, futebol, fanpages, e Análise de
Discurso, destacando os artigos, teses e dissertações que interseccionassem esses temas. Foram
destacados autores, noções teóricas, metodológicas e de corpus dos trabalhos considerados mais
relevantes para o projeto proposto. Não foram encontradas pesquisas que dialogassem plenamente
com todos os eixos temáticos propostos, mas houve articulações parciais entre eles, justificando a
relevância científica da futura dissertação. As articulações parciais entre os temas indicam
referenciais teóricos e procedimentos metodológicos de significativa contribuição para o
desenvolvimento da pesquisa.
Palavras-chave: Pesquisa da pesquisa; masculinidade; futebol; fanpages; Análise de Discurso.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado do autor, ainda em estágio inicial de
desenvolvimento. O objetivo geral do trabalho é analisar a construção de masculinidades no futebol
a partir da produção discursiva de torcedores no Facebook. Para isso, parte-se do princípio de que o
futebol é um espaço tipicamente masculino (BANDEIRA, 2009; JANUÁRIO, 2015). Os objetos
empíricos serão as fanpages3.
Devido ao interesse em trabalhar com a produção de sentidos dos fãs do esporte, considerase adequadas as proposições da Análise do Discurso de linha francesa (ADF), de orientação
peuchetiana. Para essa perspectiva teórico-metodológica, a linguagem é mediadora da relação do ser
humano com a realidade que o cerca (ORLANDI, 2015). A investigação se dá sobre a produção de
sentidos na linguagem, levando em consideração a tríade linguagem-discurso-ideologia.
Esses elementos formam um sujeito, indispensável para a existência dos discursos, e que por
sua vez inexiste sem a conceituação de ideologia. Rizzardo e Hansen (2017, p. 2) sintetizam os
objetivos gerais da ADF como análises sobre “[...] a forma de construção dos discursos, suas
condições de produção, distribuição na sociedade, como falam sobre nós e sobre a história”.
A primeira etapa da dissertação é uma pesquisa da pesquisa4, um mapeamento da produção
1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10o ENPECOM
Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: elyson.gums@gmail.com.
3
A escolha pelo Facebook se deve pelo site ser uma das principais plataformas de rede social do Brasil. As fanpages
permitem a interação entre usuários do site e articulam grupos com interesses comuns. Fonte: Fonte:
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,facebook-chega-a-2-13-bilhoes-de-usuarios-em-todo-omundo,70002173062. Acesso em: 17/07/2018.
4
Há também outras denominações, como estado da arte. Para fins de clareza, utilizaremos sempre a nomenclatura
pesquisa da pesquisa, como adotada por Bonin (2011).
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científica sobre temas que concernem a futura dissertação. Esse esforço tem fins de compreender de
que maneiras e em quais condições determinados temas têm sido estudados (FERREIRA, 2002).
Esse tipo de pesquisa permite contato do pesquisador com abordagens teóricometodológicas relevantes à área que pretende estudar. Para Bonin (2011, p. 36), é um trabalho de
fundamentação da pesquisa científica, que permite “[...]situar, problematizar e afirmar a
contribuição que vai oferecer ao conjunto de conhecimentos do campo relacionados ao
problema/objeto investigado [...]”.
A pesquisa da pesquisa não se trata apenas de mapeamento da produção já existente, mas
também de um processo de análise reflexiva que permita apropriar, reformular e ampliar as
propostas levantadas. Mais do que a leitura, é também a desconstrução dos textos quanto às suas
bases de pesquisa, principais problemáticas, definição e observação do corpus e análise
descritiva/interpretativa dos dados (BONIN, 2011).
Maldonado (2003) considera a pesquisa da pesquisa essencial à área da Comunicação,
especialmente para o entendimento da formação e das transformações dessa área do saber.
O campo demanda pesquisar a pesquisa; investigar os procedimentos, concepções,
realizações e modelos históricos que participaram na configuração do que hoje se conhece
como ciência da comunicação (ainda ambígua, confusa, precária e em parte ilegítima). O
interessante é que, apesar das negações, conflitos e exclusões, existem instituições, práticas
e sujeitos sociais investigando, pensando e produzindo em comunicação; o campo vai
estruturando-se em confronto e colaboração. [...] (Grifos do autor). (MALDONADO,
2003, p. 219).

Por fim, considera-se importante explorar o que já foi produzido sobre os objetos estudados
devido à complexidade em empreender uma pesquisa científica. Para Braga (2011, p. 17), o rigor
científico decorre de tensionamentos mútuos entre objeto e teoria, que “fornecem premissas
instigantes, em cujo âmbito se põem conceitos a serem usados para construir o objeto”.
Essas aproximações de objetos e teorias devem se iniciar na formulação do projeto de
pesquisa. Pesquisar é, então, “mais do que ‘aplicar’ teorias e conceitos para apreender, categorizar
ou ‘explicar’ completamente um objeto ou situação empírica, trata-se de problematizar o objeto em
estudo a partir dos fundamentos adotados” (BRAGA, 2011, p. 18).
Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo expor os principais resultados da pesquisa
da pesquisa, em que foram mapeados trabalhos na área da Comunicação e em áreas afins, onde há a
intersecção de conceitos-chave a serem abordados na dissertação. Foram consultados o Banco de
teses e dissertações da Capes5, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)6, a Scientific
Electronic Library Online (Scielo)7, e os anais do Intercom8, evento que abarca grupos de pesquisa
específicos sobre Gênero, Futebol e Cibercultura. O recorte temporal compreende a última década –
2010 a 2017, de forma a abarcar os debates recentes, e por alguns objetos – especificamente as
fanpages – serem um fenômeno relativamente recente.
2. PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE
A pesquisa da pesquisa foi estruturada a partir da busca por conceitos considerados
essenciais para a futura dissertação. As palavras-chave inseridas nos mecanismos de busca dos
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repositórios online foram masculinidade, futebol e fanpage9. Em seguida, foi feita a leitura dos
títulos, palavras-chave, resumos e lista de referências bibliográficas de cada trabalho; e a coleta dos
textos completos daqueles que obedecessem ao critério de interseccionar pelo menos dois assuntos.
Foi analisado também o uso da AD como aporte teórico-metodológico de cada um desses temas.
Como pontuado por Bonin (2011), acreditamos que essa operação, realizada aqui por meio
do critério de intersecção entre os conceitos, torne possível perceber com mais clareza quais
relações entre teoria e objetos vêm sendo privilegiadas e onde há lacunas nesse sentido.
Cabe já destacar que não houve nenhum trabalho que articulasse os três temas pesquisados,
o que justificaria a dissertação sobre a produção de sentidos em fanpages sobre masculinidade no
espaço do futebol. Houve textos que tratavam de masculinidade e de futebol, mas sem relação com
o ciberespaço; trabalhos que abordavam as interações online de torcedores, mas sem preocupação
com gênero, e assim por diante.
O intervalo geral de análise abrange os anos de 2010 a 2017, mas houve coletas específicas
em cada repositório investigado. Por exemplo, na pesquisa sobre futebol no Catálogo de teses e
dissertações da Capes, foram selecionados, dentro desse intervalo, os anos em que havia sido
publicado mais de cinco trabalhos. Em alguns casos, foram incluídos também alguns anos
anteriores, a depender dos resultados das buscas – caso do Scielo, em que havia produção relevante
sobre futebol desde 2006.
O foco foi a produção sobre Comunicação, mas embasados por Maldonado (2003),
consideramos também componentes transdisciplinares e transmetodológicos inerentes à
comunicação, essenciais para que ela consiga dar conta de explicar determinados fenômenos. Por
isso, em alguns casos, trabalhos de grandes áreas do conhecimento como “Linguística, Letras e
Artes” ou “Ciências Humanas” também foram incluídos nas buscas, em casos de haver poucos
trabalhos cadastrados na área de Comunicação. Foram os casos das buscas por masculinidade no
Scielo e no Catálogo de teses e dissertações da Capes.
Como pontuam Melo e Ribeiro (2017, p. 66), a pesquisa da pesquisa se dá além dos
mecanismos de buscas dos repositórios, pois “muitas vezes, a utilização de filtros predispõe a
exclusão de trabalhos importantes”. Portanto, eventualmente pontuaremos trabalhos encontrados
não necessariamente por meio dos critérios e filtros aqui expostos.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção inicia-se a exposição dos principais resultados da pesquisa sobre masculinidade,
futebol e fanpages. Em seguida, serão expostas as articulações da Análise de Discurso com esses
três temas, destacando a presença da ADF. Os principais resultados serão apresentados de forma
quali-quantitativa, com detalhamento de alguns trabalhos considerados relevantes para
tensionamentos na futura dissertação.
3.1 MASCULINIDADE
Ao longo deste artigo, a palavra “masculinidade” é utilizada de forma genérica para definir
representações do masculino ou do que é “ser homem”. No entanto, nosso estudo é embasado em
pensamentos de que gênero é uma categoria mutável, constituída e transformada por performances e
pelo discurso (GROSSI, 1998; BUTLER, 2010; COSTA, 2009). Por isso, sempre que mencionada
aqui, masculinidade deve ser entendida nesse contexto de fluidez.
Devido à baixa frequência de trabalhos na área da Comunicação, estendemos o filtro para
outras áreas, como Educação, Sociologia, Educação etc, quando havia um diálogo entre os campos.
9
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De modo a tornar a pesquisa da pesquisa tão ampla quanto possível, no Catálogo de teses e
dissertações da Capes e no portal Scielo, foram pesquisados trabalhos das áreas de Ciências
Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, e Linguística, Letras e Artes, entre os anos de 2008 a 2017.
Especificamente sobre Comunicação, foram pesquisados os anais do Intercom entre 2010 e 2016 e
o BDTD.
Após aplicação de todos os filtros e critérios estabelecidos para a pesquisa da pesquisa,
foram selecionados 46 artigos sobre masculinidade. Houve pouco diálogo com os demais eixos
teóricos propostos: apenas dois trabalhos sobre futebol e uma menção ao Facebook no resumo e nas
palavras-chave, cujo foco não era as fanpages. Foram selecionadas então as produções que se
relacionassem à internet de modo mais geral.
O resultado foram doze registros, onde verificou-se unanimidade no estudo de comunidades
assumidamente homossexuais. Temos dois aspectos pouco abordados que a futura dissertação se
propõe a estudar – masculinidade sob um viés da comunicação, e sociabilidades online de grupos
que se identificam como heterossexuais ou onde não há interesses em comum devido à orientação
sexual.
Apenas dois trabalhos têm como objetos de estudos sites de redes sociais. Um deles tem
como foco o Orkut, mas também com enfoque específico nas comunidades gays no site, enquanto o
outro aborda masculinidade de forma mais “geral”, por assim dizer. Foi selecionada para leitura
mais aprofundada a dissertação “Performances corpóreo-discursivas de identidades de gênero e
sexualidade em redes sociais: estabilidades e mobilidades em diálogo” (COSTA, 2012), apresentada
ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo etnográfico sobre a produção discursiva de um estudante
do ensino médio nos sites Orkut, Formspring e Facebook. A conceituação de discurso é embasada
em Foucault (1998) e Gee (2005).
O texto enfatiza constantemente a coexistência entre sentidos estáveis (repetições socio
históricas) e fluídos (reinterpretados no local) nos discursos sobre masculinidade nos sites. O
principal referencial teórico sobre gênero é Butler (2010, 2004a, 2004b) e em suas concepções de
prática performática-discursiva.
A problemática do trabalho é “entender como o jovem e seus(suas) interlocutores(as) se
engajam em performances de masculinidades nas três redes sociais nas quais esta pesquisa se situa:
Orkut, Formspring e Facebook” (COSTA, 2009, p. 76). Além da abordagem etnográfica, são utilizados
como instrumentos analíticos o footing consonante (GOFFMAN, 1974) e as pistas de contextualização
(GUMPERZ, 1998).
As conclusões da pesquisa ressaltam o aspecto móvel da identidade, especialmente em sua
contínua construção por meio dos discursos e da performance. As redes sociais online são um espaço
para ratificação de concepções binárias de gênero, na divisão entre masculino e feminino, mas também
oferecem subsídio para expressão de gênero e sexualidade “de forma plural e imprevisível” (COSTA,
2009, p. 152).
Houve apenas cinco textos correlacionando masculinidade e esporte. O futebol foi foco de
dois. “Tem que ter categoria: construção do saber futebolístico” (SPAGGIARI, 2009), do mestrado
em Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, considera a masculinidade como um dos
aspectos ligados ao ensino e aprendizagem do esporte. O único centrado na discussão de futebol e
masculinidade é “’Eu canto, bebo e brigo... alegria do meu coração’”: currículo de masculinidades
nos estádios de futebol” (BANDEIRA, 2009), do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A investigação se baseia na análise de jornais de Porto Alegre (RS) e na observação
participante em oito jogos do Campeonato Gaúcho de 2008. O autor investiga a forma como são
vivenciadas as masculinidades entre torcedores do Internacional e do Grêmio, os dois maiores
clubes do estado. Para ele, o estádio de futebol exerce uma pedagogia, na forma de um “currículo”
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com uma série de atitudes que são encorajadas ou esperadas do sujeito para que ele se insira
naquele ambiente. A partir dessas concepções, o autor aborda o conjunto de práticas que compõem
esse currículo: raça, garra e luta; violência e socialização; um “amor de macho”; e masculinidades
subalternas.
Nessa lógica, o futebol é considerado um espaço historicamente masculinizado, e o estádio
um “contexto cultural específico, como um local que institucionaliza práticas, ensina, produz e
representa masculinidades” (BANDEIRA, 2009, p. 16). Para conceituar masculinidade, o autor parte de
um referencial teórico bastante parecido com Costa (2009), com autores dos Estudos Culturais e dos
Estudos de Gênero Pós-estruturalistas. Gênero é conceituado por Butler (2003) e Meyer (2003). Há no
quadro teórico desse artigo a inclusão de autores que abordam especificamente as masculinidades, como
Almeida (1995), Kimmel (1998) e Connell (2003).
A partir da conceituação de gênero como construção social, segue a ideia de que a
masculinidade sempre está à par com a feminilidade, de modo que é impossível considerar separados os
universos masculino e feminino. Há o uso do termo “masculinidade hegemônica”, subentendendo a
existência de outras masculinidades, em uma escala que legitima as masculinidades “virilizadas” e
deslegitima as “feminilizadas”. Bandeira (2009, p. 81) tipifica a masculinidade hegemônica como “a
representação de masculinidade que goza de maior status de legitimação em diferentes instâncias
culturais”.
Os conceitos de masculinidades hegemônicas e subordinadas existem também em alguns artigos
encontrados de forma espontânea, sem o rigor dos filtros utilizados na pesquisa da pesquisa, como
“Masculinidade hegemônica: repensando o conceito” (CONNELL, MESSERSCHMIDT e
FERNANDES, 2013). Ao traçar a história do termo e sua aplicação em diversas áreas do conhecimento,
entendem que o significado se perdeu em algumas apropriações, como “aqueles usos em que ficou
implícito um tipo fixo de caráter ou um conjunto de traços tóxicos” (idem, 2013, p. 273).
Essas apropriações, consideradas pelos autores como negativas, deram margem à
interpretação de que falar em masculinidade hegemônica refere-se a um essencialismo nos estudos
de gênero, o que não é o caso. Surge então uma série de proposições que buscam refutar essas
críticas e reafirmar a importância de flexibilizar as hierarquias de gênero.
3.2 FUTEBOL
Foi investigada apenas a produção sobre futebol na área da Comunicação, com filtros de
datas específicos de acordo com os bancos de dados pesquisados, buscando os anos com maior
número de publicações. A pesquisa no Banco de teses e dissertações da Capes compreendeu o
período de 2012 a 2016; no Scielo, os anos de 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017. No
BDTD, foram buscados os trabalhos entre os anos de 2008 a 2017; e nos anais do Intercom, de 2010
a 2016. Foram selecionados para análise 49 trabalhos.
A intersecção com masculinidade mostrou-se pouco explorada pelos pesquisadores da
Comunicação. Foram identificados cinco textos, nos quais a masculinidade nem sempre é um eixo
teórico determinante, mas é discutida. Um deles é um artigo derivado da dissertação de Bandeira
(2009). Dois outros abordam a construção da imagem pública dos jogadores de futebol Neymar e
Ronaldo Fenômeno, em que a masculinidade aparece na figura do sex symbol e de uma polêmica
com travestis, respectivamente. Por fim, há dois trabalhos que discutem o futebol como “coisa de
macho”; uma pesquisa sobre a opinião de jogadores de futebol sobre homossexualidade, e outro
tratando da questão a partir do ponto de vista da representação das mulheres profissionais do
esporte.
Consideramos relevantes para a futura dissertação especialmente as contribuições dos
artigos “Futebol, Lugar de Homem” (FALQUETO, DREVES, 2012), apresentado no GP
Comunicação para a Cidadania do Intercom, e “Modos de Ver: a (in)visibilidade feminina enquanto
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profissional do esporte” (JANUÁRIO, 2015), apresentado no GP Comunicação e Esporte do mesmo
evento. Os dois artigos utilizam a ADF analisando práticas jornalísticas que mantém o futebol como
“reduto dos homens”.
Falqueto e Dreves (2012) analisaram dez capas de revistas especializadas em futebol. A
articulação teórico-metodológica se deu com base em Fontanille (2007) e seu pensamento sobre
diferentes aspectos que compõem a comunicação para além da linguagem; o conceito de semióforo
(Chauí, 2000), e a Análise de Discurso (ORLANDI, 2009). Os resultados reafirmam o futebol como
espaço masculino e dão indícios de qual modelo de masculinidade é esperado: o de força,
dominância e liderança. Os discursos atribuem às mulheres um papel secundário, relacionado à sua
beleza física.
Januário (2015) chega a conclusões semelhantes em sua análise do discurso do Jornal do
Commercio e no Diário de Pernambuco, acerca dos discursos produzidos sobre a chegada da
bandeirinha Fernanda Colombo a Recife. Após conceituar discurso com Pêcheux (1988) e
Maingueneau (2007), a autora conclui a existência de duas Formações Discursivas: uma que atribui
aos homens o papel de protagonistas do jogo e detentores do conhecimento técnico sobre futebol; e
outra que promove objetificação da personagem, a rotulando como “musa”.
Citamos também o artigo “Reflexões preliminares sobre o futebol moderno – dominação e
resistência”, de Lopes (2015), encontrado sem o uso dos filtros desta pesquisa da pesquisa.
Abordando movimentos de resistência torcedora à mercantilização do futebol, questiona o quanto
esses movimentos contra-hegemônicos podem ser também excludentes, baseados em modos de
torcer que legitimam força e violência e mantém à margem outras expressões.
Quanto à intersecção entre futebol e fanpage, também houve poucos resultados. Vinte
trabalhos estavam relacionados de algum modo à internet, mas tendo como objetos conteúdos
noticiosos, blogs, ou a web e as plataformas digitais de forma geral. Quatro trabalhos abordaram
fanpages: “As mídias sociais como potencializadoras da paixão clubística” (SILVA, 2015); “a
internet como meio de protesto e resistência ao futebol-indústria: o exemplo dos autônomos FC”
(VASCONCELLOS, 2011); “Futebol e rivalidade no riso e em rede: o Facebook como campo para
antagonismo de torcidas” (DUTRA, SILVA, 2012); e “Caldense e Cruzeiro no Jogo dos Likes”
(MONI, VIANA, 2015). Não foi executada a desconstrução dos por considerarmos as abordagens
demasiado distantes do que pretendemos abordar na futura dissertação, conforme orienta Bonin
(2011).
3.3 FANPAGES
Entre os conceitos pesquisados, fanpage foi o que menos resultou em intersecções com os
outros dois. A busca foi efetuada na área de Comunicação do Banco de teses e dissertações da
Capes e no BDTD no período de 2015 a 2017. No Scielo, a pesquisa se deu nas grandes áreas do
conhecimento "Linguística, letras e artes", "Ciências Humanas" e "Ciências Sociais Aplicadas" e
compreendeu o intervalo de 2014 a 2017, devido a serem os anos com mais trabalho publicados
Nos anais do Interom, a pesquisa compreendeu 2010 a 2016. Essa busca resultou em dezenove
trabalhos que dialogam com masculinidade, futebol ou Análise de Discurso.
O filtro por fanpage e termos correlatos revelou apenas um trabalho vinculado à futebol:
“Narcisismo: uma análise da página do Facebook do jogador Cristiano Ronaldo” (CRUZ, 2015),
apresentado no GP Cibercultura do Intercom em 2015. O trabalho não discute teorias de gênero ou
a observação do futebol por um ponto de vista comunicacional.
Há dois artigos interseccionando ciberespaço e masculinidade. O primeiro é “Apenas
Homens 3.0: A violência simbólica e a manipulação digital do espetáculo do Facebook”
(SCHINESTSCK, 2015), artigo apresentado no GP de Cibercultura do Intercom de 2015. A autora
observa as diferenças e as equivalências da comunicação face a face e da comunicação mediada por
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computador, discutindo o conceito de socialidade (LEMOS, 1997; MAFFESOLI, 1984, 1987, 1990,
1992, 1996). Seu objeto é a violência simbólica e suas expressões na fanpage Apenas Homens 3.0,
cujo público-alvo é masculino.
Considera-se úteis para a futura dissertação a noção de tencionar as postagens da página com
os conceitos de violência simbólica e de habitus, propostos por Bourdieu (1930); e a formação de
um corpus composto pelos posts da própria página e dos comentários dos leitores, que acreditamos
permitir possibilidades relevantes de análise de produção de sentidos.
São apresentados três exercícios dessa violência simbólica, “sistematizados” pelos
indivíduos de forma automática e naturalizada. O primeiro é a deslegitimação da militância
feminista frente a outras formas de luta pelos direitos das mulheres; o segundo envolve críticas aos
Direitos Humanos e apoio à Jair Bolsonaro; e o terceiro idealiza a “mulher perfeita” com base em
juízos de valores dos seguidores da página. masculino e feminino.
O segundo artigo que intersecciona masculinidade e fanpages é “A homofobia em discurso:
Direitos Humanos em circulação” (BASTOS et al, 2017), publicado na revista Linguagem em
(dis)curso. O artigo não dialoga com autores dos estudos de gênero, mas traz significativas noções
sobre discursividade e web, a serem discutidas mais detalhadamente na seção seguinte deste artigo.
3.4 ANÁLISE DE DISCURSO
Em síntese, foram selecionados a partir da pesquisa da pesquisa 46 trabalhos sobre
masculinidade; 49 sobre futebol e 19 sobre fanpage, totalizando 114 artigos, teses e dissertações. A
etapa seguinte foi interseccionar a presença da AD, nesse corpus textual. Nesse momento, foram
categorizados de acordo com as “escolas” ou autores mobilizados. Foi criada a categoria “outros”
para abrigar trabalhos que citavam autores de diferentes filiações, ou quando não era possível
identificar a matriz teórica adotada. Os resultados quantitativos estão expressos abaixo (quadro 1).
Posteriormente, serão detalhados alguns trabalhos que articulam a ADF com masculinidade, futebol
ou fanpages.
Masculinidade

Qtde.

Futebol

Qtde.

Fanpage

Qtde.

ADF (Pêcheux)

8

ADF (Pêcheux)

7

ADF (Pêcheux)

6

Foucault

6

Charadeau

2

Computed Mediated Discourse 3
Analysis

Análise Crítica de Discurso

3

Foucault

2

Análise Crítica de Discurso

1

Bardin

1

Bakhtin

1

Bathkin

1

J.M. Pinto

1

Laclau

1

Charadeau

1

Outros

4

J. M. Pinto

1

Outros

5

Outros

7

Total

21

Total

17

Total

23

QUADRO 1 – ANÁLISE DE DISCURSO EM TRABALHOS SOBRE MASCULINIDADE, FUTEBOL E FANPAGE
FONTE: DADOS COLETADOS PELOS AUTORES
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Destacamos três pesquisas que parecem articular a ADF com ideias de gênero como
construção prática-discursiva. "O masculino em revista: mídia, discurso e modos de subjetivação
afetivos-sexuais" (TAVARES, 2010), apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem da UFRN; "O discurso dos ursos e os processos de subjetivação da homoafetividade"
(SILVA, 2009), do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFBA; e "Identidade(s) do
sujeito masculino no programa humorístico Sexo Frágil" (BAZZA, 2009), do mestrado em Letras
da UEM, mencionam a repetição dos discursos como criador de uma “ilusão” de naturalidade do
gênero.
Em comum, identificam discursos “hegemônicos e heteronormativos” atribuídos ao
masculino, semelhante ao contexto do futebol (BANDEIRA, 2009; FALQUETO, DREVES, 2012;
LOPES, 2015). Tavares (2010) tem como objeto empírico a revista Men’s Health, onde o masculino
hegemônico faz parte da estratégia discursiva do veículo, presente em seus enunciados e na prática
discursiva que relaciona sexualidade ao modo de vida dos sujeitos. Silva (2009) analisa um
subgrupo específico da comunidade gay masculina, que exerce a heteronormatividade também
através da prática discursiva em sites de relacionamento. Bazza (2009) faz sua análise a partir das
FDs “machista” e “outro”, concluindo que os personagens, mesmo quando reproduzindo discursos
ditos machistas, ainda interagem com o “outro”, que representaria a igualdade.
Sobre futebol, podemos seguir na discussão sobre os já citados “Futebol, Lugar de Homem”
(FALQUETO, DREVES, 2012) e “Modos de Ver: a (in)visibilidade feminina enquanto profissional
do esporte” (JANUÁRIO, 2015), agora enfatizando a forma como mobilizaram a ADF em seus
artigos.
Falqueto e Dreves (2012) mobilizam noções de exterioridade e de esquecimento dos
discursos (ORLANDI, 2009), para entender a relação das falas nas capas das revistas com o
contexto socio histórico ao qual estavam inseridas. O discurso não se iniciou com as revistas e nem
se encerrou nelas. As autoras concluem a existência de construções discursivas que relacionam o
futebol ao poder, e o poder como atributo intrinsecamente masculino.
Januário (2015) conceitua discurso com Pêcheux (1988) e Maingueneau (2007) para estudar
as Condições de Produção (CP) dos discursos, para então compreender seus sentidos. Traz os
entendimentos da AD de que o sujeito interpreta o mundo de uma forma específica, definida por
uma Formação Ideológica (FI) que influencia a produção de seus discursos. A partir daí, foram
identificadas as Formações Discursivas (FDs) em notícias sobre a contratação de Fernanda
Colombo como auxiliar da Federação Pernambucana de Futebol. Considera-se útil a reflexão sobre
ideologia, na possibilidade de essas FDs serem constituintes de um modo hegemônico de pensar,
que exclui o feminino do espaço futebolístico.
No que diz respeito às fanpages, parece haver consenso na ideia de que a internet é um
amplo espaço para produção de sentidos, sendo possível usar as teorias da ADF e de outras filiações
como forma de “mapear” os discursos produzidos pela apropriação de ferramentas de interatividade
da web. Selecionamos dois trabalhos para ilustrar esse entendimento: o já mencionado “A
homofobia em discurso: Direitos Humanos em circulação” (BASTOS et al, 2017)”; e “O facebook
como espaço discursivo: Interação e Estratégias discursivas na Fanpage Quadrinhos Ácidos”
(LAGE, 2017), dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Temporalidades da UFOP.
Bastos et al (2017) elaboram acerca da ideologia e da memória discursiva como
sustentadoras do processo de produção discursiva no ciberespaço. Para além do já exposto aqui
sobre esses dois conceitos, o online é visto como privilegiado para aplicação da AD por haver
constante interatividade e comunicação entre variados sujeitos produtores de sentidos. Essa noção é
enriquecida com um breve levantamento autores que trabalharam essa relação entre AD e web
(DIAS, 2011; DIAS; COELHO, 2014; GARCIA; SOUSA, 2014; ORLANDI, 2012).
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Lage (2017) analisa especificamente a interação entre usuários em uma fanpage sobre
Quadrinhos Digitais (QDs), especialmente entre autores e leitores. O entendimento de AD se dá
pelo diálogo de uma série de autores, como Pêcheux, Orlandi, Maingueneau e Charadeau10, mas o
principal conceito abordado na análise propriamente dita é o de estratégias discursivas
(CHARADEAU, 2009), que se afasta de AD francesa de orientação peuchetiana. Leva-se em conta
também tipificações sobre interação (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2013). O viés discursivo
adotado por Lage (2017) pôde responder a questionamentos sobre as estratégias discursivas do
autor e sobre como elas reverberam na produção de sentido dos leitores; se a audiência se identifica
com o conteúdo dos quadrinhos e se o site de rede social é usado para debate e reprodução dessas
ideias.
Considera-se o percurso metodológico do trabalho passível de adaptação na futura
dissertação. A formação do corpus se deu pelos posts mais comentados de cada mês, que foram
categorizados de acordo com alguns padrões, como os que comentavam com risada, que marcavam
os amigos, discordavam do conteúdo do post etc. Como a problemática da pesquisa era a relação
dos leitores com os autores das obras, o criador dos quadrinhos foi entrevistado para garantir maior
profundidade.
Enfim, estas são apenas algumas pontuais contribuições que alguns trabalhos que adotam a
AD podem fornecer à dissertação em fase inicial de desenvolvimento. O objetivo não é “escolher”
essa ou aquela proposição ou filiação teórica, ou fazer qualquer juízo de valor sobre elas, já que
apresentam apenas caminhos a serem trilhados na pesquisa científica, com semelhanças e diferenças
entre si. Poderiam ser explicados em mais detalhes também outros artigos, ou um número maior de
trabalhos, mas selecionamos apenas aqueles que acreditamos serem condizentes com nossa
proposta.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa da pesquisa revelou abordagens teórico-metodológicas significativas, bem como
lacunas a serem ocupadas por futuros estudos. Diante desse cenário, consideramos justificada a
relevância da dissertação a ser desenvolvida, visto que não foram encontrados trabalhos abordando
a produção de sentidos de sujeitos fãs de futebol sobre masculinidade, por meio de discursos
reproduzidos cotidianamente em fanpages, considerando sites de rede social como importantes
instrumentos de sociabilidade e de construção identitária.
Sobre masculinidade, ficou evidente a baixa frequência de estudos na área da Comunicação,
tendo sido necessário pesquisar diferentes áreas do conhecimento a fim da obtenção de um corpus
para a pesquisa da pesquisa. Futebol apresenta-se como um objeto empírico bastante frequente nos
estudos de Comunicação, embora nem sempre interconectado com o ciberespaço ou com os estudos
de gênero. O mesmo pode ser dito sobre as fanpages, cujas pesquisas aparecem em grande número,
mas em direcionamentos diferentes ao que nos propomos a estudar.
Consideram-se especialmente significativas algumas contribuições que permitem oferecer
um “norte” teórico e meetodológico. Destacamos a concepção de gênero como construção social,
performática e discursiva, e como um ponto de partida para conceituar e discutir masculinidade; o
futebol como um espaço predominantemente tido como masculino; e o ciberespaço como um
espaço importante para circulação dos discursos. Por meio da leitura do conjunto de trabalhos aqui
expostos, é possível perceber um encaixe da Análise de Discurso Francesa nesse contexto teórico,
em uma série de proposições passíveis de adaptação para que possam dar conta dos objetos a serem
investigados na dissertação.
10

Embora haja autores de diferentes categorias (quadro 1) além da ADF de orientação peuchetiana, o próprio trabalho
se qualifica como sendo de linha francesa, portanto foi considerado pelos autores como tal.
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É necessário abrir um parêntese sobre as limitações desta pesquisa da pesquisa. O presente
artigo não tem pretensão de ser um apanhado completo da produção científica sobre os referidos
temas, mas sim de oferecer um contato inicial dos pesquisadores com o que já foi produzido. A
pesquisa poderia ter obedecido a diferentes critérios, poderia ter havido inclusão de um número
maior de repositórios, enfim. Entendemos também que os trabalhos explorados aqui em mais
detalhes certamente não são os únicos que dialogam com os objetivos do trabalho em fase inicial,
mas seria impossível neste momento escrever sobre todos. No futuro, haverá ampliação da
discussão aqui proposta de forma a sermos tão abrangentes quanto for possível.
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A LENDA DE MULAN: OS POSSÍVEIS RUÍDOS QUEER NO LONGA-METRAGEM DA
WALT DISNEY1
Romão Matheus NETO2
Iris Yae TOMITA3
RESUMO
Os contos de fada sempre estiveram na órbita da vida cotidiana da sociedade, ultrapassando as
fronteiras étnicas, econômicas, sociais e principalmente geracionais. Eles não servem apenas de
suporte para o incentivo de leitura e imaginação, mas também como um dispositivo de transmissão de
certos valores e subjetividades. Potencializados pelas animações da Walt Disney desde o século XX, e
dentro da força da cultura visual, os enredos que contém princesas heterossexuais, doces, bonitas,
femininas e delicadas, príncipes também heterossexuais, fortes, corajosos, viris e vilões sempre
solitários e obscuros excluem, talvez não por acaso, qualquer possibilidade que fuja dos muros
lineares e binários de sexo-gênero-sexualidade, bem como de relações heterossexuais. Entretanto, em
meio a lista dos filmes da franquia Disney Princesas, tão presentes na cultura infantil, o filme Mulan
chama a atenção por possuir, aparentemente, certos elementos de desconstrução desses pilares
heteronormativos, em detrimento das outras narrativas. Pensando nisso, esse presente trabalho, ainda
em andamento, procura analisar o longa-metragem lançado pela Walt Disney em 1998 sob a ótica dos
Estudos Queer e refletir se a animação realmente traz subjetividades subversivas ou não. O caminho
teórico se dá a partir de pesquisa bibliográfica sobre os Estudos Culturais a partir de Kellner (2001),
Hall (2003) e Giroux (2005), além de conceitos sobre os Estudos Queer com base em Butler (2017),
Louro (2013) e Miskolci (2012), o histórico das princesas da Disney com suporte de Breder (2013) e
posterior análise do objeto a partir da Análise de Conteúdo de Penafria (2009) alinhada à Teoria
Queer.
Palavras-chave: Desenhos animados; Disney; Teoria Queer; Mulan; princesas.
1. INTRODUÇÃO
Reinos e criaturas mágicas, grandes castelos, animais falantes, bruxas e vilões obscuros, lindas e doces
princesas em perigo, príncipes bonitos, fortes, corajosos e sempre prontos para salvarem aquelas por
quem se apaixonaram e, claro, um final feliz. São assim as histórias dos contos de fadas, as quais estão
presentes na vida e no imaginário tanto da sociedade ocidental quanto da oriental, e que, desde o
século XX, têm sido intensificadas e estimuladas pelas suas versões de filmes de desenhos animados
da Walt Disney.

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10oENPECOM.
2 Graduando do 4º ano do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, da Universidade Estadual do CentroOeste. E-mail: romaomatheusneto@gmail.com
3Professora Dra. do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual do Centro-Oeste. E-mail:
iris@unicentro.br
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Seja Branca de Neve, a personagem do primeiro longa-metragem do criador do rato Mickey
Mouse — considerada clássica —, ou Valente — vista como contemporânea por muitos —, a realeza
da Disney figura uma maciça presença na vida de crianças, especialmente garotas, e que é continuada
durante a adolescência e até mesmo durante a idade adulta, com filmes de comédia romântica se
utilizam da mesma fórmula em diferentes roupagens. Mas quais as subjetividades que a maioria
dessas personagens da cultura da mídia carregam, se vistas sob um olhar mais ampliado?
Lançado em 1998, Mulan, o filme da oitava princesa da franquia, aparentemente, através de seu
enredo, abala representações sexistas e heteronormativas, criando um ruído queer. Para muitos, a
heroína chinesa que se disfarça de homem e vai à guerra para proteger seu pai é uma figura de
empoderamento e desconstrução dos papéis de gênero.
Diante desses argumentos, esse presente trabalho, ainda em andamento, procura investigar tal
animação a partir de uma ótica da Teoria Queer em conjunto com a Análise de Conteúdo e
problematizar: a partir do enredo, da personagem principal e dos personagens secundários, há, de fato,
subjetividades subversivas queer produzidas ou não ao longo do filme?
Para traçar esse caminho teórico, serão abordados conceitos dos Estudos Culturais a partir de
Kellner (2001), Escosteguy (2001) e Cevasco (2003) e teorias dos Estudos Queer, através de Louro
(2013 e 2016), Miskolci (2012) e Butler (2013). Em um terceiro momento, é apresentado em
específico o filme Mulan — o objeto de estudo — e o método de análise.

2. ENTRE AS LINHAS DOS DESENHOS ANIMADOS

Desde as grandes telas do cinema até as televisões e os dispositivos que cabem na palma da
mão, seja na primeira infância ou velhice, somos gradativamente abordados pelos complexos
imagéticos dos filmes de desenhos animados.
Uma das maiores produtoras multinacionais desse gênero é a Walt Disney. Tendo atingido o
sucesso em 1928 com o curta Steamboat Willie após uma sucessão de tentativas, o cineasta de
nome homônimo inovou a indústria através de técnicas ímpares de ilustrações, do uso do som
sincronizado, além da coloração e de técnicas cinematográficas, aliado aos desenhos através da
câmera multiplano, segundo Mutran (2010).
Em 1937, lançou o primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. A partir daí, a
marca se consolidou com Dumbo e Bambi em sua Era de Ouro, acompanhou a Segunda Guerra
Mundial também com criações de novos personagens, como Zé Carioca. Sua Renascença foi com
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o lançamento de Cinderela e A Bela Adormecida, para, então, realizar os processos produtivos
através de computadores. Assim, filmes como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Rei Leão, Toy
Story e Mulan são lançados.
Independente da faixa etária, dificilmente alguém não se lembrará de alguma dessas obras
citadas, seja por lembrar a infância, possuir certo saudosismo ou pela apreciação. Por isso, pode-se
dizer que “a marca e o personagens da Disney tornaram-se quase sinônimos da própria noção de
cultura popular americana” (GIROUX, 1995, p. 136)
No entanto, esses produtos que estão inseridos no cotidiano através das horas investidas em
entretenimento e lazer — e que ao mesmo tempo são potencializados graças à publicidade que
permite um leque de produtos à venda com esses personagens estampados (SABAT, 2003, p. 2324) — não são apenas apanhados de linhas construídas manual ou digitalmente com uma simples
narrativa a fim de divertir determinado público.
Por trás do fantástico Magic Kingdom, o conhecido castelo que está nas aberturas dos filmes
da companhia Disney, há significados e valores construídos, mantidos e reconstruídos num embate
entre poderes culturais pela hegemonia sobre a memória, identidade e representação (GIROUX
,1995, p. 134). Isso é, ao assistir a filmes como A Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, A
Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e Mulan, constrói-se a percepção de si e a relação com
o outro.
Nesse raciocínio, Sabat (2003, p. 27) nota que “todos os elementos presentes nas narrativas
fílmicas — formas, músicas, diálogos, sons — ajudam a constituir posições-de-sujeito
determinadas por discursos sobre raça, classe, nacionalidade, gênero, sexualidade”. Ainda, para
Giroux (1994, p. 135), esses aparatos culturais estão tanto nas bibliotecas e instituições de ensino
quanto nos cinemas, parques de diversão, na música, em campanhas publicitárias, programas de
televisão e videogames, constituindo, assim, ao contrário da escola, uma ferramenta de educação
não formal, através da fantasia e do lúdico.
Graças a essa percepção, aliada ao fato do grupo Disney ser a empresa de mídia mais valiosa,
atingindo um valor de mercado de US$ 32, 6 bilhões4, e a que possui relevância e influência em
produções cinematográficas a partir de uma escala mundial, ultrapassando as barreiras geográficas,
de idiomas e até mesmo gerações, esses artefatos culturais chamam a atenção dos estudiosos da
cultura e são colocados sob a ótica da reflexão dos Estudos Culturais.
4

Notícia dada pelo site Meio&Mensagem, em fevereiro de 2018. Disponível em:
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/02/15/disney-e-a-mais-valiosa-do-ano-entre-empresasde-midia.html
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Concebidos na década de 1960 dentro do Birmingham Centre for Contemporary Cultural
Studies, na Inglaterra, os E.C promovem uma abordagem crítica sobre a cultura, de modo que ela
seja pensada em características diferentes dos estudos críticos da comunicação lançados nos anos
de 1930 (KELLNER, 2001 p.43).
Nesse raciocínio, a cultura não se refere a uma esfera isolada e à parte da vida real, tampouco
se resume às obras canônicas da literatura e arte, pelo contrário; os Estudos Culturais a definem
como sinônimo de resultado da constante produção, reprodução e reconstrução de valores e
significados dos seres humanos inseridos em um grupo.
A extensão do significado de cultura - de textos e representações para práticas
vividas e suas implicações na rígida divisão entre níveis culturais distintos propiciou considerar em foco toda produção de sentido. E ao enfatizar a noção
de cultura como prática se dá relevo ao sentido de ação, de agência na cultura.
No momento em que os Estudos Culturais prestam atenção a formas de
expressão culturais não-tradicionais se descentra a legitimidade cultural. Em
consequência, a cultura popular alcança legitimidade, transformando-se num
lugar de atividade crítica e de intervenção. Dessa forma, a consideração sobre
a pertinência de analisar práticas que tinham sido vistas fora da esfera da
cultura inspirou a geração que desenvolveu os Estudos Culturais,
principalmente, a partir dos anos 60. (ESCOSTESGUY, 2001, p. 4-5)

Em uma oposição à Escola de Frankfurt, acontece uma dissociação da hierarquia binária entre
a considerada “alta cultura” e “baixa cultura”. Apesar de Adorno e Horkheimer tomarem postos
importantes por serem pioneiros na análise da cultura e as comunicações de massa sob um olhar
crítico-teórico e darem importância a esses meios ao levarem em conta que elas ocupam situações de
lazer, política e socializações (KELLNER, 2001, p. 44), os estudiosos da Escola de Birmingham
problematizam essa escala.
É questionado, em primeiro lugar, quais são os critérios e quem tem o poder para atribuir certo
valor cultural. Em um segundo momento, é refutado o argumento de que a crítica e autenticidade
seriam exclusivas da dita “cultura superior”. Na verdade, não se trata de um simples conhecimento
recebido através da submissão e passividade em relação à cultura, mas sim das táticas de aceitação,
ressignificação e resistência no contato com esses meios e seus significados. Por isso, tanto os sentidos
comuns — modos de viver — e os mais pessoais e profundos — artes — devem ser socializados.
Cevasco (2003, p. 69) contribui ao afirmar que “esses significados são culturais, adquirem
existência perceptível por meio dessas formas culturais e são modificados na medida em que entram
em conjunção com pessoas em situações específicas que os podem aceitar, modificar ou recusar”.
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Nesse cerne, Kellner (2001, p. 10-11) define o paradoxo de que a “cultura contemporânea da mídia
cria formas de dominação ideológica que ajudam a reiterar as relações vigentes de poder, ao mesmo
tempo que fornece instrumental para a construção de identidades e fortalecimento, resistência e luta”.
Logo, assume-se que a cultura envolve relações de poder nem sempre equilibradas entre si;
embates são testemunhados através dos diferentes discursos e saberes colocados em jogo e que podem
ser visualizados nos textos culturais: seja discursos reacionários, racistas, com preconceitos ao sexo e
classe ou aqueles que são empoderadores e colocam, por outro lado, uma imagem positiva dessa
diversidade.
Essas negociações também são resultadas de forças econômicas e políticas constantemente em
movimento, as quais não geram uma relação de dependência com as práticas e significados criados,
mas sim um ciclo na qual ambos influenciam e são influenciados. É importante pontuar que, mesmo
com intenção política de esquerda e com motivos discutidos pelo marxismo, as ideias marxistas
também são interpeladas pelos Estudos Culturais, a partir de um desenvolvimento de que Marx
carrega contestações com economicismo, reducionismo e eurocentrismo (HALL, 2003, p. 203-204).
Por isso, os E.C abrangem tanto os significados da herança cultural — a literatura do cânone,
os museus — e o popular e midiático — os filmes, HQs, desenhos animados e a cultura pop em geral
na medida — que, a partir dos argumentos de Raymond Williams, Cevasco (2003) destaca que a
cultura comum não é produto da disseminação de valores de certo grupo hegemônico, mas sim pela
oportunidade de produção cultural por todos.
O que se torna ponto de análise em comum dessa vertente desses estudos são as relações entre
sociedade e cultura contemporânea, as representações e identidades imbricadas. ". Como afirma Hall
(2003, p. 200), “os estudos culturais abarcam discursos múltiplos, bem como numerosas histórias
distintas. Compreendem um conjunto de formações, com as suas diferentes conjunturas e momentos
no passado.”
A multiplicidade não está presente apenas nos objetos de análise dos E.C, mas também neles
mesmos como campo teórico. Ou seja, é um ponto de coordenada de cruzamento entre várias
disciplinas e métodos, com o intuito de superar suas próprias barreiras – um estudo interdisciplinar,
que é, muitas vezes, considerado indisciplinar e antidisciplinar (ESCOSTEGUY, 2001)
Graças às contribuições dos pesquisadores de Birmingham, as tensões simbólicas presentes em
textos culturais colocados, até então, à margem da academia são revelados, expostos, celebrados e
criticados. É nesse detalhe que acontece a aproximação entre Estudos Culturais e filmes e personagens
da Walt Disney.
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Somando à resistência e elasticidade dos grupos subalternos nessa relação entre a
Comunicação e as subculturas, surge também sustentações teóricas, críticas e políticas a favor das
pluralidades dos sujeitos e das identidades “outras”, as quais também são retratadas, exploradas,
significadas e ressignificadas através dos filmes de desenhos animados da companhia, como a teoria
dos Estudos Queer.
2. “QUEERIZANDO” A REALEZA DA DISNEY
Os efeitos produzidos a partir da Escola de Birmingham vão além de apenas uma virada
teórica, servindo como suporte dos saberes subalternos que confrontam as vozes hegemônicas dentro
da cultura ocidental e as normas estabelecidas e convencionadas de se perceber as desigualdades
sociais (MISKOLCI, 2007), como os Estudos Queer, que tratam da compreensão das diversas
identidades no que se diz respeito ao gênero, sexualidade, os diferentes corpos e as consequências das
diferenças nesse dinamismo.
A palavra queer foi utilizada pela primeira vez com característica téorica por Teresa Laurentis
para delimitar a teoria das identidades sexuais apoiadas no pós-estruturalismo. Ser queer significa ser,
o que chamamos no Brasil, de “bicha”, “viado”, “sapatão”, “traveco” e qualquer outro termo
pejorativo utilizado para as sexualidades e identidades que se separam da heterossexualidade. Sem
uma tradução ao pé da letra do inglês, o queer, como descreve Louro (2016) são os corpos esquisitos,
estranhos, de sexualidades digressivas, que desafiam as normas; se recusam estar sob a luz central e
serem assimilados. É no cotidiano e no banal que o queer perturba e causa o desconforto. Em sua
contrassexualidade, a teoria “não é a criação de uma nova natureza, pelo contrário, é o mais fim da
Natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros.” (PRECIADO, 2014)
Antes mesmo de ramificações teóricas, essas tensões identitárias possuem suas origens nas
ruas das grandes cidades, através do ativismo e da militância, como a Parada de Orgulho LGBTQ de
São Francisco, na Califórnia, em 1972, com sua primeira edição. Em um primeiro momento, os
manifestos eram assimilacionistas, com grupos homossexuais buscando pelo reconhecimento e
legitimação, aceitação e integração do sujeito homossexual na sociedade (LOURO, 2016).
No entanto, o movimento começa a ruir quando grupos negros, latinos, jovens, as lésbicas,
bissexuais e transexuais se veem numa condição periférica ao que Miskolci (2012, p.25) delineia
como “valores de uma classe média letrada e branca, ávida por aceitação e até mesmo incorporação
social.” Agora, em vez de tomar os conceitos hegemônicos para si, numa identificada unificada do
sujeito homossexual, como relacionamentos monogâmicos, o movimento queer critica esses mesmos
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ideiais sexistas e heteronormativos tanto na sociedade em geral quanto dentro da própria sigla. Em
resumo, os Estudos Queer “estão preocupados em desafiar as fronteiras tradicionais de gênero e
sexuais”. (LOURO, 2016)
Deslocando esse julgamento para os filmes da Disney, põe-se como fato que“a criação dessas
personagens está ligada a uma representação do ideal de feminilidade da cultura contemporânea:
brancas, ocidentais, heterossexuais, ostentando os ideais da nobreza e da burguesia.” (CECHIN, 2014,
p. 132), com a chance de conseguir o almejado “final feliz” apenas a partir dessas possibilidades
demarcadas. Esse é o caso do primeiro longa-metragem da Walt Disney, datado de 1937.
A história da Branca de Neve, baseada em um conto de fadas dos irmãos Grimm, narra uma
linda princesa órfã adorada por todos, exceto pela sua madrasta. Quando o Espelho Mágico lhe diz que
sua enteada é a mais bonita do reino, a rainha má manda matar Branca de Neve. Contudo, logo ela
descobre que a princesa continua viva e fez amizade com sete pequenos amigos. Por isso, ela se
disfarça e entrega para a doce jovem uma maçã envenenada para colocá-la em sono profundo, capaz
de ser quebrado apenas com um beijo de um príncipe.
Nesse sentido, o primeiro empreendimento da Teoria Queer, numa característica pósidentitário, é a quebra da concepção de identidade de gênero e sexualidade como lineares e anteriores
à cultura e a história. Louro (2013, p.5-6) pensa que “através de processos culturais, definimos o que é
— ou não — natural; produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, conseqüentemente, as
tornamos históricas.” Isso é, a generificação dos corpos sempre é marcada pela cultura, assim como as
miscelâneas de sexualidades, desejos e prazeres são produtos de relações sociais em determinado
espaço, tempo e cultura. Sexo, identidade de gênero e sexualidade são pensados como sociopolíticas
complexas (PRECIADO, 2013) e independentes e flutuantes, jamais sendo resultados de um
raciocínio linear.
Para Butler (2013, p. 15-16), a sequência citada concebe que “esse ‘dado’ sexo vai determinar
o gênero e induzir a uma única forma de desejo”. Ou seja, independente de qual seja a princesa, a
partir de sua genitália, ela necessariamente sempre se identifica como mulher — o gênero feminino —
e, consequentemente, será heterossexual. Da mesma forma se dá com os príncipes: não há outra
identificação senão com a do “ser homem e heterossexual”. Aqui, está imbricada o que Bueno (2012,
p.44) delimita como marcadores de gêneros presentes nos filmes de glamour de Cinderela e de
paisagens medievais de A Bela Adormecida.
Outra contribuição dos Estudos Queer é a apropriação dos pensamentos foucaultianos sobre
poder, o qual se infiltra na vida dos indivíduos para controle através de várias instâncias, se apoiando
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em diferentes aparelhos e instituições, inclusive na sexualidade. Para Foucault (2017, p.91) “o
domínio do poder sobre o sexo seria efetuado através da linguagem, ou melhor, por um ato do
discurso que criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito. Ele fala e faz-se regra.”
Assim, são estabelecidas normas e regulamentos discursivos que são criados, renovados e
incitados diariamente, marcando e dando significado aos corpos e construindo o ponto central e a
abjeção. É nesse ato não deliberado da performatividade que ao mesmo tempo que se exclui um
individuo por deslocarem seus gêneros e sexualidades, esses mesmos excluídos são possibilitados de
realizarem esse deslocamento. Esse sistema traz um fantasma normativo do sexo, como pontua Butler
(2013).
Um terceiro pilar téorico, por fim, é o apoio à Derrida e a sua lógica de que o mundo ocidental
retoma uma lógica binária, traçando como central determinada característica ou entidade e gerando,
consequentemente, a posição outra, sujeito a ser subordinado e abjeto (LOURO, 2013). É nesse
engendramento que oposições binárias como homem/mulher e heterossexual/homossexual são
construídas. Qualquer elemento que vão além essa ordem ou se encontra entre essas fronteiras é
silenciado e não é pensável como inteligível. A partir disso, o autor pensa na desconstrução como
saída para pensar esses polos não como opostos mas como interdependentes entre si, assumindo as
identidades viajantes.
É necessário perceber que os “finais felizes” da realeza da Disney acontecem apenas dentro e
graças à essa perspectiva do raciocínio binária e linear. Nos filmes das princesas, principalmente as
clássicas e mesmo as mais atuais, que colocam relacionamentos amorosos em segundo plano, o amor
romântico heterossexual sempre é levado em conta como um motivo de suas felicidades.
Já os vilões, como as bruxas e malfeitores, se tornam solitários (CECHIN, 2014, p. 144).4

As qualidades e defeitos caricaturados das personagens masculinas e femininas
parecem se encaixar e se completar em sua diferença, constituindo-as como
"casal perfeito": enquanto o homem é insensível, a mulher é romântica; ele é
grosseiro, ela é gentil; ele, rico, ela, pobre; e assim por diante. Sendo opostos o
que herói e heroína, protagonistas de uma história, precisam ter em comum
para aliançarem-se em um "casal perfeito"? Nada. Nada além de sua
heterossexualidade. Como traço do pensamento moderno que valoriza o
equilíbrio e a harmonia, a normatização da heterossexualidade enfatiza a ideia
de que só podemos ser felizes se encontrarmos alguém que nos supra aquilo
que nos falta - daí a naturalização da união de pessoas diferentes, com
atributos diferentes e, o mais importante, com gêneros diferentes. Nessa lógica
de raciocínio, homem e mulher, masculino e feminino são visto não apenas
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como diferentes, mas como complementares e isso contribui para que o
"felizes para sempre”. (BALISCEI; CALSA; STEIN, 2016, p. 168)

O pré-requisito para um “final feliz” é claro quanto à sexo, identidade de gênero e
sexualidade: as mulheres devem se identificar com o gênero feminino, serem delicadas, de aparência
feminina, cuidadosas com a aparência e heterossexuais. Já os homens, ao contrário, a não ser pela
heterossexualidade; é necessário que sejam másculos, fortes, viris e corajosos. Ariel e Eric, Bela e
Fera e Aurora e Príncipe Felipe ilustram essa situação. Qualquer outra realidade que transborde as
fronteiras lineares de sexo-identidade de gênero-sexualidade é — talvez não por um acaso —
esquecida e silenciada.
A possibilidade da existência de indivíduos que se identificam com um gênero diferente
daquele que lhe foi designado e relações que são diferentes da heterossexualidade e que até mesmo
fogem do sistema binário homem/mulher e heterossexualidade/homossexualidade (BUTLER, 2013) é
praticamente apagada, e quando não, são postas ao abjeto e ocupam o que significa ser monstruoso,
como a Úrsula, vilã de A Pequena Sereia, inspirada na drag-queen Divine.
Levando-se em conta que não há naturalidade nas inscrições de gênero, sexualidade e até
mesmo no próprio sexo e que, pelo contrário, suas possibilidades são construídas social e
politicamente, marcadas e codificadas pela cultura e história e “aprendidas” ao longo da vida de
diversas formas por diversos sujeitos (LOURO, 2013), é possível observar a relevância e importância
da produção e os respectivos efeitos das representações problemáticas desses audiovisuais da Disney.
Apesar da necessidade da consideração de que esses filmes revelam valores de uma
determinada época da sociedade e do perigo de uma culpabilização das princesas por um olhar
anacrônico (BREDER, 2013, p. 64), é relevante pontuar que, são através dos filmes da Disney, em
suas atemporalidades, que referenciais hegemônicos sexistas e heteronormativos também podem ser
repassados.
No entanto, dentre toda essa trajetória que envolve perfeitas donzelas, vidas em perigo e lindos
cavalheiros prontos para salva-las da ameaça e da solidão, uma das onzes princesas põe em uma roleta
de dúvidas todo o complexo “disneificado” da percepção de sexo, gênero e desejo desenhado por uma
suposta “pedagogia da inocência” (GIROUX, 1995). Apesar dos esforços aparentes nos textos da
Disney do escapismo lúdico, do esquecimento histórico da repressão e, principalmente, da exclusão de
elementos subversivos da memória, produzindo um perfil estadunidense branco, de classe média e
heterossexual (GIROUX, 1995, p. 140), um ruído queer é notado na oitava princesa, Mulan.
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Lançado em 1998, o filme acabou por se tornar, em trabalhos acadêmicos, fóruns da internet e
em rede sociais, um texto no qual debruça-se inúmeras discussões sobre o feminismo, a
performatividade, a abjeção queer, e a não binariedade das identidades de gênero e sexuais dentro do
enredo. É nessa percepção que é feita a seguinte pergunta: há, de fato, subjetividades subversivas
queer produzidas pelas personagens principais e secundárias ou, na verdade, apenas a perpetuação de
valores hegemônicos ao longo do filme?

3. O RUÍDO QUEER EM MULAN
Antes de procurarmos responder a maior questão que se encontra na órbita dessa investigação,
é fundamental a decomposição do filme de Mulan e um delineamento de seus antecedentes, produção
e história, bem como de suas subjetividades e o modo a percorre-las.
A jornada da guerreira oriental dentro do Walt Disney Studios tem seu início ainda no final da
década de 1980, especificamente em 1992, não só por interesses artísticos, mas também táticos e
mercadológicos. Nessa mesma época, o conglomerado de comunicação e o governo de Hong Kong
iniciavam um acordo para a construção de um resort na China, logo, a busca por um projeto
ambientado no oriente e que mostrasse uma forte e independente heroína se iniciou. Casos parecidos
aconteceram em 1987, quando a empresa fechou contrato com o governo francês para a construção de
megaparques temáticos — a Euro Disney — e, para fomentar o interesse na Europa, filmes como A
Bela e a Fera e O Corcunda de Notre Dame foram produzidos.
Mulan foi o resultado de diversos desafios, mudanças e alterações na direção da história do que
era originalmente pensado como um curta-metragem chamado China Doll. O enredo traria uma jovem
chinesa pobre, miserável e oprimida que seria levada para o Reino Unido por um príncipe britânico e
viveria sua vida em felicidade no Ocidente. Apesar disso, em uma das consultas da equipe com o autor
de livros infantis Robert D. San Souci, o ponto de início da produção foi expandido para uma
adaptação do poema chinês A balada de Hua Mulan.
Entre inúmeras versões perdidas ao longo do tempo, o texto mais conhecido data do século VI
a partir da era cristã e está presente em uma antologia de poemas feitas por Guo Maoquian durante os
séculos XI e XII. Mais adiante, a história foi figurada em contos, peças de dramaturgia e também em
quadros artísticos e até mesmo em romances.
Todos esses materiais se baseiam na lenda de uma mulher que teria ido à guerra vestida de
homem para proteger seu pai e acaba por se tornar um soldado em busca da paz e reunificação
chinesa, na época dividida em China do Norte e China do Sul. Ela teria lutado por doze anos junto ao
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exército, e ao fim, após a vitória, teria sido revelada sua verdadeira identidade. Hua Mulan não teria
aceitado nada, senão a oportunidade de poder voltar pra casa, e seus colegas de batalha teriam ficado
surpresos com a descoberta. A moral da história se dá justamente através do choque e a
problematização das diferenças de papéis de gênero na Dinastia Tang. “Mas se lebres correm lado a
lado, quem pode dizer qual é ele ou ela?”, diz as últimas linhas da obra.
Seguindo essa mesma linha, o longa-metragem da Disney ilustra a mesma história, mas com
certas adaptações e adições de personagens na trama. Lançado em junho de 1998 e dirigido por Tony
Bancroft e Barry Cook, ele apresenta Fa Mulan, uma garota jovem que vivia na China imperial e que
chegava na idade considerada ideal para se casar pela sociedade da época. Arranjar um bom marido
era sinônimo de trazer honra para sua família e a casamenteira era clara: a mulher deveria ser calma,
obediente, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada, pontual e silenciosa, tudo isso
para agradar os homens da casa. A garota, porém, com seu jeito peculiar e uma personalidade que se
sente pouco à vontade e que de forma alguma encontra as expectativas do que é ser uma “noiva
exemplar”, mesmo com maquiagem, trajes especiais, e flores no cabelo, é expulsa da casa da
casamenteira, que afirma que Mulan nunca arranjará um marido.
Ao mesmo tempo, a China é invadida pelos Hunos, liderado pelo sangrento Shan-Yu. Por
isso, o imperador decide convocar um homem de cada família para, juntos, formarem um
exército que possa derrota-los. Ironicamente, ele afirma: “"Um grão de arroz pode virar a balança;
um homem pode ser a diferença entre a vitória e a derrota”. Mulan, perdida e insegura frente a sua
identidade e sua falta da ideal feminilidade esperada, recebe a notícia abalada, já que seu pai, o
único homem da família, está doente e bastante debilitado. Quando ela questiona o conselheiro
do imperador, ele grita: “Seria bom ensinar sua filha a dobrar a língua na presença de homens”.
Junto a esse fato e ao caos de Mulan durante a descoberta do seu “verdadeiro eu”, a jovem
chinesa toma uma drástica decisão: corta seus próprios cabelos, rouba a armadura, espada e o cavalo
de seu pai e, durante a madrugada, parte sozinha para o acampamento disfarçada de homem. Agora,
ela toma para si o nome Ping. A dubladora da protagonista, no vídeo The Making of Mulan, afirma
que em nenhum momento há mudanças na personalidade da garota quando ela se torna um rapaz. As
únicas trocas são nas roupas e no tom de voz.
Com a fuga de Mulan, sua família fica desolada e preocupada com a possibilidade de
descobrirem a farsa e a garota ser tomada como traidora. Por isso, seus ancestrais, em forma de
espírito, enviam Mushu, um dragão guardião bastante cômico e desajeitado, para acompanhar a
chinesa na aventura. Outro personagem que a segue é Gri-Li, um grilo da sorte. Ao longo da trama, a
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chinesa, agora Ping, faz amizade com os outros soldados, que invés de sérios, possuem diferentes
personalidades e trazem um tom de comédia ao filme. As características consideradas “masculinas”
são bastante abordadas nessa fase, em detrimento daquelas vistas como “femininas”, como no início
do enredo. “Desculpe, mas sabe como é, é a masculinidade! Dá vontade de quebrar as coisas, arrotar,
ou falar palavrão” diz Mulan, ao tentar incorporar uma identidade masculina e se alinhar ao
comportamento dos outros homens ali presente.
É nesse momento que ela conhece Lee Shang, o capitão da tropa designado para comandar
todos os ataques contra os Hunos. De início, um conflito acontece entre ambos, mas com sua
inteligência e sensibilidade, Ping não só conquista os amigos, mas também o comandante, que passa a
lhe ver com olhos de bastante confiança, admiração e afeto.
Uma batalha repentina contra os Hunos finalmente acontece, com o exército chinês
aparentemente obtendo vitória. Ping possui papel importante nela, não só por ter ajudado os colegas,
mas ter salvado a vida de Shang. Mas é quando comemoram que percebem uma coisa: Ping foi ferido
com um corte de espada e desmaia. Graças ao ferimento que descobrem a verdade: o rapaz, na
realidade, é uma jovem chamada Mulan. O protocolo quanto a isso é bastante claro: a heroína deveria
ser sentenciada de morte, mas Shang não consegue mata-la e a deixa sozinha nas montanhas enquanto
toda a tropa segue para a cidade imperial darem as boas novas para o imperador.
Contudo, Mulan descobre que os Hunos não haviam morrido de fato. Eles tinham sobrevivido
e planejavam um novo ataque, dessa vez em Beijing e com o intuito de assassinar o imperador. A
guerreira corre até a cidade e quando encontra seus amigos, nenhum deles a levam a sério. No entanto,
quando o aviso da garota se torna real, todos se juntam e, graças aos planos de Mulan, salvam a China
de uma tragédia.
Na cena final, o imperador agradece a chinesa e lhe oferece um cargo de conselheira imperial.
Porém, ela recusa-o, afirmando que seu lugar é perto de sua família. A protagonista leva a espada do
líder dos Hunos junto consigo, simbolizando a honra que traria para sua família com a vitória na
batalha contra os sangrentos.
Ao ver Mulan indo embora, Lee Shang mostra uma triste expressão por deixa-la partir, já que
agora, com a verdadeira identidade da jovem revelada, ele compreende os sentimentos afetivos que
possui por ela. O imperador lhe avisa: “a flor que desabrocha na adversidade, é a mais rara e bela de
todas. Não se encontra uma garota como aquela em toda dinastia’.
Ao passo que a heroína volta para casa com os presentes que trariam honra para sua família,
seu pai, quem possui uma grande ligação lhe diz: “meu maior presente e honra é ter você, senti sua
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falta.” No mesmo momento, a avó de Mulan fala: “sei, ela trouxe uma espada para casa, deveria ter
trazido um marido maravilhoso!”. Entretanto, ela é interrompida pela chegada de Lee Shang, que
acaba ficando para o jantar na casa da jovem chinesa e começam uma história de amor.
O longa-metragem da Disney levou quatro anos para ser produzido, com equipes enviadas à
China durante diversas semanas para obterem inspiração a partir da cultura, estética e arquitetura do
país oriental. Hans Bascher, o designer de produção responsável pelo filme, considera, no vídeo The
Making of Mulan, que grandes inspirações vieram da arte chinesa, sempre focada no “flat design” e
também nas grandes paisagens. Mais do que os próprios personagens, se preocuparam onde tais cenas
tomam lugar.
Mulan arrecadou em torno de US$303,4 milhões mundialmente, e rendeu indicações nas
categorias de Melhor Música no Oscar e Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Música Original, em
1999. Apesar de não superar as arrecadações das animações anteriores, como Aladdin e a A Belae a
Fera, e de não ter estar tão presente tanto na divulgação quanto nos próprios produtos da franquia
Disney Princess, o filme trouxe bastante satisfação não só para o grande público mas para a mídia e
crítica especializada.
Em 2004, foi lançada direto em DVD uma sequência, chamada Mulan II: A Lenda Continua,
dessa vez não tendo tanto impacto quanto o primeiro filme. Um live action da animação também está
nos planos da Disney e já em fase de pré-produção.
Sob uma ótica queer, pontos importantes ao longo da animação podem ser analisado. A
começar pelo fato de que Mulan subverte ao ser mulher e trazer o masculino para si. O masculino ou
feminino não é colocado em apenas um ou outro gênero; não há uma linearidade na identidade de sua
personalidade, ela está entre as fronteiras, como coloca Louro (2013).

Figura 1: Mulan no começo do filme
Fonte: print datela

Figura 2: Mulan como Ping
Fonte: print da tela

A temática aborda também a questão da performatividade, ancorada por Butler (2013), isso é,
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o pensamento de como as tecnologias de marcação de gênero são utilizadas para um ou outro se
identificar como homem, mulher ou entre ambos. Isso pode ser visualizado não só com a personagem
principal, mas na sua própria interação com as mulheres e com os soldados que se tornam seus
amigos.

Figura 6: os soldados numa referência da arte drag
Fonte: print da tela.

Há a possibilidade também da discussão sobre uma potencial bissexualidade do personagem
de Lee Shang, já que é perceptível, durante o enredo, que ele desenvolve sentimentos por Mulan antes
mesmo de ser revelada sua verdadeira identidade. A sexualidade também pode ser abordada pela
Teoria Queer, por justamente quebrar o binarismo entre heterossexualidade/homossexualidade.

Figura 7: A expressão de Shang com Ping.

Figura 8: A expressão de Shang com Mulan.

Fonte: print da tela.

Fonte: print da tela.

No entanto, existe a crítica do longa também reverberar os estereótipos e padrões de papéis de
gênero, já que a personagem principal, no final, acaba por voltar para a casa de seus pais e termina
fazendo um par com Lee Shang nos moldes de contos de fadas tradicionais. Outro contra-argumento
seria de que Mulan, na verdade, não contraria as fronteiras e se identifica sim com o gênero feminino.
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No entanto, ela se utiliza do gênero masculino dentro da lógica binária para conseguir o respeito e
autoridade dentro do grupo no qual se encontra.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aponta-se tanto para a relevância e assertividade das reflexões dos Estudos Culturais e Queer, bem
como a relevância da análise de filmes em desenhos animados. Como postula Giroux (1995), a cultura
infantil, apesar do uso de traços lúdicos e divertidos, é um empreendimento completo de lutas
ideológicas, econômicas e sociais e que transmitem uns ou outros valores, ajudando a construir o
sentido de identidade de cada um.
Apesar do estudo em andamento, confere-se ao longa metragem Mulan, lançado em 1998 pela
Walt Disney, o potencial de um olhar subversivo da história da jovem chinesa. Ao mesmo tempo, é
necessário relativizar e observar também as reproduções de padrões e preceitos sexistas e
heteronormativos presentes no filme. Por isso, percebe-se um ruído queer no filme.
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ELAS POR ELAS - AFRICANIDADE NA BELEZA DAS CELEBRIDADES NA VISÃO
DAS MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS1
Alexsandra Souza2
Laura Seligman3

RESUMO
Esta pesquisa investigou a africanidade presente em celebridades negras femininas que têm grande
inserção junto ao público. Como panorama, o primeiro passo foi identificar quais celebridades eram
mais presentes junto a esse público e o que nelas influenciava essas mulheres. Em seguida,
utilizaram- se as técnicas da Análise de Conteúdo segundo Herscovitz (2010) para criar categorias
de análise dessas celebridades em capas de revista e obter inferências a partir delas. Os resultados
apontaram as mulheres negras sentem-se cada vez mais representadas pela mídia, entretanto as
principais referências dessas mulheres são celebridades negras com tons de pele mais claro. Isso
evidência, que mesmo para a beleza negra foi criado padrões.
Palavras-chave: Mulheres; Negras; Estereótipos; Revista.

1. INTRODUÇÃO
O ser humano tem uma necessidade natural de encaixar-se em um grupo e fazer parte de
algo. Por causa da vontade de pertence muitas vezes, nos submeter a padronizações. Muda-se a
maneira de falar, de se vestir, transforma-se o cabelo. Muda-se tudo que for necessário para não ser
excluído do grupo do qual deseja-se fazer parte. Transforma-se por escolha ou por falta de opção.
Durante muito tempo, ser negro e ter traços característicos africanos era considerado feio, fora dos
padrões. Fazia- se o possível para clarear a pele, afinar o nariz e alisar o cabelo. Em alguns países,
essa realidade ainda é presente.
A mulher é vista como objeto. Pode-se ter noção dessa objetificação segundo Corrêa (1996,
p.50): “[...] no âmbito das classificações de gênero, ao encarnar de maneira tão explícita o
desejo do Masculino Branco, a mulata também revela a rejeição que essa encarnação esconde: a
rejeição à negra preta”. Fica claro o quanto a mulher negra é vista apenas como a amante, a que
nasceu para viver às margens, o quanto sua imagem está hipersexualizada e como faltam
representações na mídia e nas artes de negras vistas além de seus corpos.
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10o ENPECOM.
2 Graduada em Jornalismo pela Univali-SC, souza_alexsandra@hotmail.com.
3 Doutora em Comunicação e Linguagens, professora da Univali-SC, orientadora do trabalho, seligman@univali.br
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Para conseguir ser vista como algo além do corpo, muitas mulheres tiveram que diminuir o
máximo possível sua negritude. Usando maquiagens que afinassem seu nariz ou produtos
cosméticos, pranchas e até mesmo ferros que alisassem seus cabelos. Para se ver na grande mídia e
ser vista por ela, a mulher negra teve que se transformar na garota branca da capa de revista.
A mídia durante muitos anos excluiu a beleza negra de suas telenovelas, ensaios fotográficos,
filmes e passarelas, reforçando cada vez mais estereótipos construídos dentro de uma sociedade
totalmente racista, que tinha e tem a segregação racial implantada no seu sistema, seja de modo
implícito ou não (BUENO; GUARESCHI; ROSO; STREY 2002). Nascer negro no Brasil
durante muito tempo significou que você era inferior aos brancos, que você estava abaixo na
pirâmide social. Significava servidão. Os traços e características africanas não se encaixavam em
nenhum padrão de beleza e era sinônimo de feiura.
Com o passar dos tempos os negros estão ocupando cada vez mais espaço, se impondo cada
vez mais e acreditando que seus traços e características carregam beleza e história. O cabelo
crespo ou cacheado que por muito tempo sofreu com alisamentos e se encharcou de creme para ser
domado, está ganhando cada vez mais liberdade. Mulheres e homens estão soltando seus blacks, na
rua, na escola e na mídia, afirmando que existem e irão resistir.
E essa é a principal questão: qual a importância para as mulheres negras ver personalidades
famosas na grande mídia com os seus cabelos naturais e como essa representatividade auxilia na
criação da identidade de mulheres afro-brasileiras? Com base nesta questão, o objetivo geral desta
pesquisa foi o de identificar as características de africanidade em celebridades negras femininas
apontadas em levantamento pelas próprias mulheres negras brasileiras.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Identidade
Quem somos? Porque fazemos, o que fazemos ou falamos o que falamos? Essas são perguntas
que as pessoas costumam fazer a elas mesmas ao longo da vida em busca do autoconhecimento e de
respostas sobre sua identidade. Para Martino (2010), muito do que temos como verdade ou do que
achamos que sabemos nunca experimentamos pessoalmente, ou seja, são experiências transmitidas
por outras pessoas e que ajudam a construir nossa identidade.
Para Hall (2005), conceitos que antes norteiam a vida das pessoas e tornavam suas identidades
sociais e pessoais em algo sólido, hoje já não funcionam assim. Com as mudanças frequentes nos
conceitos de classe social, etnia, raça, nacionalidade. 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 do indivíduo. (HALL, 2005, p.9).
A forma como nos colocamos no mundo e olhamos para o outro, reflete o que somos e diz
muito sobre a identidade construída ao longo dos anos. A cultura absorvida, ideologias, o certo e
errado e até mesmo os preconceitos são como heranças. “A maneira como se entende os outros
seres humanos é um elemento crucial para se definir a própria identidade, bem como a dos demais.”
(MARTINO, 2010, p. 31).
Somos herdeiros dos nossos pais, da nossa cultura e da sociedade carregando em nossa
identidade parte deles. Apesar de todas as influências que recebemos a identidade não é algo rígido,
imutável. Ao longo da vida, há necessidade de desconstruí-la e construí-la várias vezes para que seja
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possível conviver em sociedade e haver um crescimento.“Essas identidades não estão literalmente
impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas com se fossem parte da
nossa natureza essencial” (HALL, 2005, p.47).
Martino (2010) explica que para encontrar sua própria identidade, as pessoas tendem a
procurar indivíduos semelhantes e identificar os que são diferentes, definindo assim a que grupos
pertencem. Com a necessidade de pertencimento a grupos e de formar comunidades para dividir
territórios e costumes, os indivíduos criaram as nações e as identidades nacionais. Segundo Hall
(2005), nação vai além de uma formação política, é vista como uma comunidade simbólica que é
usada como forma de referência na formação de sentidos.
2.2 Racismo
Para Van Dijk (2008, p.133), racismo e discurso estão interligados. O racismo está entranhado
no nosso discurso e é através dele que resiste ao tempo, passando de pessoa para pessoa. Anderson
(2008) acredita que o racismo surge não da ideologia da nação e sim da classe. Na ideologia de
nação, o objetivo é a homogeneidade; já na ideologia de classe a segregação dos indivíduos
é o principal objetivo, buscando a classificação. “[...] o racismo e o antissemitismo se manifestem
dentro, e não fora, das fronteiras nacionais. Em outras palavras, eles justificam mais a repressão e a
dominação interna do que as guerras com outros países.” (ANDERSON, 2008, p. 209)
“Racismo é um complexo sistema social de dominação, fundamentado étnica ou
‘racialmente’, e sua consequente desigualdade” (VAN DIJK, 2008, p.134). O racismo segrega a
sociedade e permite que as pessoas classifiquem os outros e a si mesmo, determinando assim através
de sua cor o lugar que cada um deve ocupar.
O Brasil foi colonizado por portugueses, que para dominar o território e criar a colônia,
mataram milhares de índios, dizimaram aldeias e os converteram ao cristianismo. Sentiram-se
superiores aos nativos e quando precisam de trabalhadores para construir, explorar e extrair
riquezas da colônia foram até África, compraram e arrancaram negros de suas terras e os
transformaram em escravos, tiraram sua humanidade e os transformaram em propriedades.
Esse regime escravista dividiu a sociedade brasileira e a organizou em duas partes desiguais
(como uma sociedade de castas): uma parte – branca – formada por cidadãos livres e a outra parte –
negra – constituída de homens e mulheres escravizados, essa divisão irá configurar o
comportamento das classes fundamentais: senhores e escravos. (BOTOSSO, 2012. p.2)
Anderson (2008) explica que o racismo colonial foi fundamental para a concepção de império,
e que ele foi usado para afirmar uma superioridade europeia em cima dos nativos, se tornando
irrelevante a posição que o europeu ocupava na sua terra natal. Todos passaram a ser superiores, por
direito e herança, aos nativos e aos negros.
Van Dijk (2008, p. 134) divide o sistema de racismo na sociedade em duas partes: subsistema
social e subsistema cognitivo. O primeiro é um racismo macro, presente nas organizações de todas
as áreas da sociedade comandadas pelas elites simbólicas, que normalmente detêm o poder do
discurso, aqueles que sempre têm algo a dizer. Já no segundo caso, o racismo está inserido em
modelos e representações, que são ensinadas e transmitidas até se dissolverem e se
transformarem em algo natural. As pessoas agem, falam e pensam de maneira discriminatória e
nem se dão conta. É um racismo micro que acontece de dentro para fora, compartilhando
representações discriminatórias e também a superioridade de Nós sobre Eles. “Os preconceitos
étnicos e raciais são predominantemente adquiridos e partilhados dentro de um grupo branco
dominante, através da conversação cotidiana e da escrita e da fala institucional” (VAN DIJK, 2008,
p.158).
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2.3 Representações Midiáticas
Muitas vezes assistindo a TV ou folheando uma revista, desejamos ter a vida retratada
naquelas páginas, programas ou novelas. Desejamos fazer parte daquele universo, ser vista daquela
forma, amada daquele jeito ou se encaixar naquele padrão de beleza.
Para criar pontos que conectam a vida real à ficção compram-se os brincos, roupas e esmaltes
das famosas. Aderem-se ao corte de cabelo e até repetimos seus bordões. Os meios
midiáticos não influenciam apenas na moda ou padrões de beleza, mas possuem influência também
na criação de identidade e ajudam a criar estereótipos e classificar as pessoas. “A cultura da mídia
não aborda apenas grandes momentos da experiência contemporânea, mas também oferece
material para fantasias e sonho, modelando pensamento e comportamento, assim como construindo
identidades”. (KELLNER, 2011, p.119)
Kellner (2011) explica que a cultura da mídia utilizando da tecnologia transformou tudo em
grandes espetáculos, usados para atrair e distrair os consumidores. Até mesmo os noticiários
transformaram seu jeito de informar, transformando notícias em entretenimento.
A mídia por muitos anos influenciou e legitimou a forma como as minorias são tratadas e vista
na sociedade, além de fortalecer a visão inferiorizada que ela tem de si mesmo. Menosprezando suas
características físicas e culturais, repetindo entre as produções midiáticas as posições que integrantes
de grupos considerados minorias devem ocupar na sociedade e qual é o nível de
honestidade e confiança que essas pessoas possuem. [...] a construção (ou supressão) de
significados, identificações, prazeres e conhecimentos – nos espaços e mercados midiáticos–
envolve, necessariamente, a disputa pela hegemonia entre grupos sociais dominantes e subordinados
[...] (FREIRE FILHO, 2005, p.21).
A representação midiática está ligada a representação social, ou seja,“[...] fenômenos
específicos que estão relacionados com um modo particular de compreender e de se comunicar – um
modo que cria tanto realidade quanto senso comum.” (MOSCOVICI apud MORIGI, 2004, p. 5). A
representação midiática funciona como um tipo de reflexo da sociedade, aonde ideias, costumes e
preconceitos são reproduzidos e propagados para a grande massa.
Por isso a importância dos detentores das produções midiáticas tomarem cuidado com as
coisas que produzem e ter em mente que a forma como as pessoas serão retratadas na ficção pode
fortalecer preconceitos existentes na vida real.
2.4 Mulheres e o feminismo negro
Por muitos anos os papéis dos indivíduos foram estipulados por uma sociedade machista e
patriarcal, que definia quais os tipos de trabalhos que homens e mulheres estavam aptos a
realizar, as responsabilidades domésticas e a educação dos filhos e principalmente há quem
pertencia o poder e quem deferia ser submisso.
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo que alguém é; o termo não logra ser
exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” transcendam a parafernália
especifica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente
ou consistente nos diferentes contextos históricos [...] (BUTLER, 1990. p.20)
Em uma sociedade machista como a que vivemos, crescem todos os dias a necessidade de
mulheres reivindicarem os seus direitos mais básicos, como o direito à vida, de ir e vir, a liberdade
de expressão, de escolha e de liberdade sexual. Em mulheres negras essa necessidade é ainda mais
presente e se difere das necessidades de mulheres brancas, porque são socialmente e historicamente
marginalizadas e tratadas como objeto.
Para Carneiro (2011) o mito da fragilidade feminina, que justificou a sociedade patriarcal
nunca
se
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aplicou as mulheres negras. Essas desde sempre foram obrigadas a trabalhar para sobreviver,
mulheres vistas como objeto, algo que existe para servir.
Hooks (1981) acredita que se as mulheres brancas integrantes do feminismo contemporâneo
fossem minimamente conscientes da política racial que assola a sociedade, veriam que para
alcançar a igualdade entre as mulheres teriam que vencer a barreira do racismo, confrontando não
só o racismo institucionalizado, mas o ódio racial que está na mente de cada uma delas.
A mídia também é um fator decisivo na construção de gêneros e também na forma como os
papéis de gêneros são divididos. “A mídia é uma esfera social poderosa na construção de
sentidos simbólicos” (ALMEIDA, 2007, p.178). Sendo assim a mídia cria estereótipos, para
categorizar as pessoas com a pretensão de criar identificação com aquilo que está sendo
transmitindo, ignorando por muitas vezes a pluralidade existente entre as pessoas.
As mulheres negras tem sido uma vítima recorrente dos estereótipos reforçados pela mídia,
para Erly Guedes Barbosa e Silvano Alves Bezerra da Silva (2010, p.6) “[...] o lugar delineado para
a mulher negra é em um contexto mítico e ambíguo de sedução e desejo, repulsa e perigo.” Isso faz
com que as mulheres negras fiquem restritas a papéis de amantes, empregadas ou até mesmo
mulheres barraqueiras. É negado o papel de protagonista, de mulher bem sucedida ou boa moça.
2.5 Estereótipos
Como práticas significantes, os estereótipos não se limitam, portanto, a identificar categorias
gerais de pessoas – contêm julgamento e pressupostos tácitos ou explícitos a respeito de seu
comportamento, sua visão de mundo ou sua história. Embora possam variar em termos de virulência
e apelo emocional, geralmente representam, expressam tensões e conflitos sociais subjacentes – o
“português boçal”; “o irlandês rude”; “o oriental dissimulado”; “o argentino esnobe”; “o imigrante
arruaceiro”; “o roqueiro drogado”; “o rebelde sem causa”; “o homossexual erotomaníaco”; “o
intelectual afeminado”; “o índio preguiçoso” etc. (FREIRE FILHO, 2005, p.47)
Freire Filho (2005) coloca o estereótipo como algo que funciona como uma forma de controle
social, definindo fronteiras que separam Nós dos Outros. Algo que explica de modo natural a
superioridade de um grupo sobre outro. Para ele os estereótipos aumentam a autoestima de alguns,
torna mais fácil a união dos considerados normais e semelhantes, excluindo assim aqueles que de
alguma forma não se encaixam, os diferentes.
Para Seyferth (1995) o discurso racista, por exemplo, pode ser fundamentado com o
uso de estereótipos. Usando não só características físicas para justificar a inferioridade dos
negros, mas usando essas características físicas para determinar comportamentos sociais que
colocam em xeque sua honestidade, índole ou potencial.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Descrição do tipo de pesquisa
Esta pesquisa se caracteriza como aplicada, utiliza o experimento e a pesquisa de campo.
Também pode ser considerada experimental porque vai observar jovens negras como seu objeto de
estudo, identificando por meio de questionário, quem são suas referências e como elas
influenciam suas identidades culturais, não esquecendo do contexto em que estão incluídas e
procurando aprofundar uma realidade específica.
Essa pesquisa foi desenvolvida a partir de um questionário aplicado a jovens negras, entre 16
e 24 anos, que responderam perguntas sobre representatividade midiática, identidade afro,
autoestima, sexualização da mulher negra, entre outros temas. Essas questões foram associadas à
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influência das mulheres famosas negras que se tornaram referências e ajudam a compor as
identidades culturais dessas jovens. O questionário foi aplicado virtualmente com questões fechadas.
O questionário ficou disponível na plataforma Google Forms do dia 31 de julho de 2017 ao
dia 09 de agosto de 2017. No decorrer desses 10 dias, 1328 pessoas responderam às perguntas sobre
beleza negra e apropriação cultural. O questionário foi divulgado nas redes sociais, como o
Facebook. Mas conseguiu atingir um número maior de mulheres depois de ser publicado em grupos
com foco no feminismo negro e em transição capilar.
Depois da aplicação e análise do questionário, houve a identificação de como as mulheres
famosas citadas pelas jovens são retratadas na grande mídia brasileira e mundial. A constatação veio
em capas de revistas, escolhidas de forma aleatória – a primeira a aparecer em busca virtual, o que,
pelo sistema de hits, levou às mais acessadas.
A análise das capas foi realizada com base nos cabelos, traços físicos, roupas étnicas e
acessórios. Para evidenciar o que aparecia nas capas era marcado M- caso fosse perceptível a
característica, T- caso houvesse uma transformação visível de determinada característica e Iessa alternativa foi utilizada quando a característica se mostrava indiferente na capa analisada, ou
seja, quando não era tão perceptível, porém não havia uma total ausência.
4. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO
O questionário foi criado com o intuito de entender como as mulheres negras se veem
representadas na mídia e como elas lidam com a sua beleza e seus traços afro. O questionário foi
divulgado nas redes sociais, em páginas de movimentos feministas e páginas que tratam da transição
capilar. Obteve 1328 respostas, ficou disponível do dia 31 de julho de 2017 ao dia 09 de agosto de
2017.
1º A primeira questão era sobre qual etnia as pessoas diziam pertencer. Como o questionário
era voltado especificamente a mulheres negras, somente mulheres que se autodeclaravam
negras continuavam a responder o questionário. Das 1328 pessoas que responderam, 1280 se
autodeclaravam negras, ou seja, mais de 95%.
2° Na segunda questão, as pessoas deveriam dizer com qual gênero elas se identificavam.
Mais de 98% das pessoas que responderam o questionário se identificam como do gênero
feminino, essa porcentagem é equivalente a 1264 mulheres.
3º Na terceira questão as mulheres tinham que dizer qual era a sua característica física que
mais representava a sua negritude. A maioria das entrevistadas responderam que sua negritude
ficava mais evidente em seus cabelos. Cerca de 951 mulheres responderam que o seu cabelo remete
mais a sua negritude do que a cor de sua pele.
4º Quando perguntadas como é a relação dessas mulheres com o seu cabelo, como elas o
mantém, 927 disseram que preferem mantê-los de forma natural. Mas muitas das pessoas que
responderam o questionário preferem alisar os fios, cerca de 706 mulheres.
5º A quinta questão tinha como foco entender se modificar partes do corpo que normalmente
remetem mais aos negros, como cabelo ou nariz, pode significar uma perda de identidade ou algo
normal que deve ser baseada principalmente na vontade do indivíduo. E nessa questão 616 mulheres
responderam que as mudanças são normais e que cada pessoa tem liberdade para fazer as alterações
que desejar.
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6º Como uma das finalidades da pesquisa é ver como as mulheres negras são representadas na
mídia, a sexta questão tinha como intuito saber quem são as celebridades com as quais as mulheres
negras mais se identificam, sejam na personalidade ou no estilo. Entre as opções existiam mulheres
negras brasileiras e estrangeiras, atrizes, cantoras, atletas, youtubers, modelos e jornalistas. As
onze primeiras colocadas foram: Taís Araújo (58,6%), Rihanna (45%), Beyoncé (44,2%), Sheron
Menezes (38%), Alicia Keys (21,7%), LupitaNyong’o (21,6%), Maria Julia Coutinho (20,5%),
Viola Davis (18%), Naomi Campbell (10%), Glória Maria (9,2%), Oprah Winfrey (5,9).
7º Quando questionadas sobre o que mais copiavam dessas mulheres famosas, 636
(53,1%) responderam que o mais copiado eram os cabelos, em segundo lugar estavam as roupas. E
apenas 16,4% afirmaram que o jeito de agir das celebridades era o mais copiado.
8º A última pergunta tratava de apropriação cultural e se as mulheres negras se sentiam
incomodadas ao ver mulheres brancas usando itens que originalmente foram criadas para mulheres
negras. Mais de 40% das mulheres que responderam o questionário disseram não ver problemas na
utilização desses adereços, desde que saibam a sua origem e significado. Já 17% das entrevistadas
acreditam que as mulheres brancas não devem utilizar adereços e itens criados para mulheres negras,
pois isso seria apropriação cultural.
5. ANÁLISE DAS CAPAS DE REVISTA

FIGURA 1 – CAPAS ANALISADAS
Fonte: reproduções da Internet
A próxima etapa de pesquisa identificou as características que o público costuma ver nas
mulheres consideradas modelo de aparência no ranking estabelecido a partir da pergunta
número seis do questionário. Para identificar seus traços físicos, o procedimento metodológico foi
reunir a primeira capa de revista exibida ao digitar o nome da personalidade em questão no Google.
A primeira do ranking foi a atriz brasileira Taís Araújo. Na busca, a primeira capa que aparece
é a da revista estilo de dezembro de 2015. A atriz está com os cabelos naturalmente cacheados,
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porém com as pontas levemente clareadas. A maquiagem é discreta, ressaltando a cor da pele e dos
olhos com tons de nude. As unhas estão pintadas de vermelho e a roupa é um vestido curto dourado
e prateado metálico. Os acessórios são um anel dourado e brincos geométricos, ambos em tamanho
maxi. A manchete “Girl Power” e a chamada de capa “adoro ser um ícone para as outras meninas” é
indicativo do que a pesquisa já apontaria.
A segunda colocada no ranking com 45% foi a cantora negra barbadiana Rihanna. Na
busca do Google por revistas em que ela seja capa, a primeira a aparecer é a edição da Vogue Brasil
de Maio de 2014. Rihanna está com o cabelo liso e bem curto; a pele bronzeada e uma maquiagem
em que os lábios com batom vermelho são o destaque. A capa remete ao tropicalismo brasileiro. O
vestido ao que parece é longo com fendas profundas, verde metálico e um grande decote em V. Ela
utiliza muitas pulseiras nos dois braços. A manchete dessa edição é “Rihannaé nossa” e a chamada
de capa “48 horas ao lado da maior estrela do Pop”.
Em terceiro lugar está Beyoncé. Ao buscar a primeira revista que aparece é a Harper'sBazaar,
edição de setembro de 2011. Nela,Beyoncé está com os cabelos loiros, lisos e compridos. Ela está
usando um vestido de paetê dourado, com um decote em V não tão profundo e pelo ângulo da foto
de capa, é impossível ver se o vestido é curto ou longo. A maquiagem é discreta e o que chama mais
a atenção são os olhos bem marcados. Os únicos acessórios que usa são pares de brincos pequenos e
dourados. A manchete diz “Beyoncé sexy e grávida”.
A segunda brasileira a aparecer no ranking é a atriz global Sheron Menezzes. Na busca, a
primeira capa que aparece é a da revista VIP edição de Março de 2015. Nela, a brasileira está com
seu cabelo natural, um blackpower em tom de castanho claro. Ela está nua na parte de cima,
cobrindo os seios com as mãos e utiliza um biquíni preto e branco na parte de baixo. Sua
maquiagem é discreta e utiliza apenas um relógio como acessório. A capa usa a praia do Rio de
Janeiro como pano de fundo. A manchete é “Sheron Menezzes, a prova irrefutável que Deus é
Brasileiro!”.
A cantora Alicia Keys está em quinto e a primeira capa que aparece na busca do Google é a da
edição de Setembro de 2016 da revista Ebony. A foto de capa está em preto e branco. E nela a
cantora aparece com os seus cabelos naturalmente cacheados e volumosos. Alicia não utiliza
nenhuma maquiagem e o único acessório é uma faixa preta no cabelo. Ela está com um vestido
preto, com decote discreto e traços futuristas. O vestido possui alguns detalhes em azul e roxo. A
manchete é “Alicia, sem filtro” e a chamada é “Estou pronta para ser livre”.
A primeira capa que aparece a atriz mexicana e queniana LupitaNyong’o é a edição da Vogue
norte- americana de Outubro de 2016. Nela a atriz negra vencedora do Oscar está utilizando um
turbante marrom e um vestido colorido e estampado sem nenhum decote. Ela está com uma
maquiagem tão discreta, que mais parece estar sem maquiagem. Um brinco com uma gota dourada.
O fundo parece ser ao ar livre, porém está desfocado. A manchete é “ Lupita” na chamada está uma
frase da atriz em que diz “Eu quero criar oportunidades para pessoas de cor”.
A próxima brasileira do ranking é a jornalista Maria Julia Coutinho. Ela aparece na revista
Claudia, edição de dezembro de 2016. Nela, a jornalista está usando o seu blackpower preso nas
laterais, ela está com um vestido branco, com plumas na parte de cima e um grande decote em V.
Como acessórios ela utiliza um par de brincos pretos grandes e uma pulseira detalhada prata. A
manchete “Mais amor” pede menos ódio, violência e intolerância”, se referindo aos ataques racistas
que a jornalista havia sofrido.
A premiada atriz afro-americana Viola Davis aparece em oitavo lugar no ranking. Nas buscas, a capa
da revista InStyleé a primeira a aparecer. A edição é de janeiro de 2016. Nela, Viola está com o
cabelo black curto. Usa pouca maquiagem, mas destaca os olhos com uma forte sombra preta. Por
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causa do ângulo da foto, não é possível dizer qual é o modelo de sua roupa, mas pode-se ver que a
parte de cima é de um tecido transparente branco e no decorrer da roupa tem paetês prata. A chamada
dessa capa diz “Viola Davis lições de vida do casamento, maternidade e seu vestiário”.
A Supermodelo britânica Naomi Campbell aparece em nono lugar. A sua primeira capa na
pesquisa do Google é da revista W Magazine de Setembro de 2014. Nela a supermodelo
aparece com os cabelos soltos, pretos e levemente ondulados. Outro ponto inusitado dessa
capa é que a modelo aparece sem braços. Ela está com um vestido branco, com um grande decote
em V. A maquiagem de Naomi é bem marcada, com uma boca bem desenhada e olhos bem
destacados. Como acessório ela usa brincos de prata, delicados e uma corrente de prata com um
pingente de estrela. A manchete de capa é “As novas realezas” que trata de uma edição especial e
cada uma dessas edições é destina a uma famosa, essa é a Naomi Campbell.
A jornalista Glória Maria está em décimo lugar no ranking e é a última brasileira da lista. A
capa analisada é a última edição de 2016 da WOW, essa edição fazia uma homenagem à cidade do
Rio de Janeiro. Nela, Glória Maria aparece olhando o seu reflexo. Ela está com o cabelo liso e na
altura do ombro. Com um vestido verde metálico, com decote em V. A sua maquiagem
possui uma boca marcada com o batom vermelho. O único acessório aparente é um anel na mão
direita. A manchete da WOW é “Glória ao Rio”.
Oprah Winfrey é capa de sua própria revista chamada O, The Oprah Magazine. Nela a
jornalista, apresentadora e megaempresária norte-americana usa o seu cabelo em um grande black,
com uma tiara dourada e brilhante. Os brincos são grandes e dourados, já as pulseiras e o anel
possuem pedras rosa. E o vestido é de um laranja vibrante. A maquiagem destaca a boca de Oprah,
com um batom forte. A manchete dessa edição diz “Vamos falar sobre cabelo”.
Nas onze capas analisamos traços que remetem a negritude das celebridades. Entre tipo de
cabelo, traços físicos, roupas étnicas, acessórios. Das onze celebridades analisadas, apenas três não
utilizam nas capas das revistas seus cabelos afros ou cacheados. A cantora Rihanna que aparece com
o cabelo liso, preto e curto. Beyoncé que está como os cabelos lisos e loiros. E a jornalista Glória
Maria está com o cabelo curto, liso e com algumas mechas loiras. Em relação a vestimenta
apenas a atriz LupitaNyong'o está utilizando roupas e acessórios de origem africana. Nenhuma das
celebridades que estão no ranking parece querer disfarçar os traços fisícos (como nariz, boca, cor de
pele) que realça sua negritude.
Um dos pontos que chamam a atenção nas capas é que a maioria das celebridades, apesar de
serem negras, possui uma pele mais clara. Aqui no Brasil poderiam se encaixar no que muitos
chamam de pardos. Apenas cinco das celebridades possuem uma cor de pele realmente escura, são
elas: Lupita Nyong'o, Viola Davis, Naomi Campbell, Glória Maria e Maria Júlia Coutinho.
Silva (2016) fala de como historicamente pessoas mestiças possuem vantagens em
relações aos negros com tonalidades de pele mais escuras por serem consideradas
menos negras. O embranquecimento da população e a supremacia branca, fez com que pessoas
com pele mais clara, mesmo negra, seja aceita com mais facilidade na sociedade. Talvez isso
explique o fato de as mulheres negras tenham mais facilidade de se identificar com as negras de pele
mais claras, isso também pode ser um fator para justificar o fato de que a mídia forneça uma
visibilidade maior às celebridades mestiças, que possam passar mais facilmente por mulheres
brancas.

272

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se é uma criança negra em um país com uma herança escravagista como o Brasil,
você cresce sabendo que as pessoas te olharão desconfiadas quando passarem por você. Escutará
piadas sobre o seu cabelo, ouvirá que ele é duro, pixaim ou que está armado demais. Quando se é
uma criança negra, você cresce tentando achar nos programas de TV, nos desenhos ou
telenovelas pessoas que se pareçam com você. Que tenham os seus traços físicos, a sua cor de
pele.
Se você é uma mulher negra em um país patriarcal e racista como o Brasil, você está
sujeita a estereótipos que reduzem a mulher afrodescente a empregadas, propriedades de alguém,
objetos que estão à disposição. Quando se é uma mulher negra, há uma maior necessidade de
encontrar fontes de representação, que ajude a construir uma identidade valorizando as origens
africanas possibilitando assim o surgimento de mulheres empoderadas.
Esta é a questão desta pesquisa – sabemos que a representação midiática não é influência
decisiva sobre o comportamento da audiência, como bem frisou Orozco (2001), ao afirmar que o
âmbito da recepção é onde os sujeitos negociam as situações e significados do conteúdo midiático.
Ainda assim, há influência direta ou indireta no modo de ser cultural dos indivíduos.
A mídia pode não ter uma influência decisiva na formação da identidade de uma pessoa, mas
quando se é uma pessoa negra e vê que pessoas da sua cor, com os seus traços são retratadas apenas
como empregadas, babás, marginais e prostitutas. Não é difícil se imaginar nessa posição e quando
há uma tentativa de fugir desses padrões, esbarra-se em uma sociedade racista que é alimentada e
alimenta por estereótipos que insistem em classificar as pessoas.
Reconhecendo a necessidade que a mulher negra tem de ter figuras com as quais se
identifiquem que valorize sua beleza natural e seus traços de origem afros, que ocupem espaços
antes destinados apenas a mulheres brancas e que sejam bem sucedidas executando esse papel. Essa
pesquisa teve o objetivo geral de identificar as características de africanidade em celebridades
negras femininas apontadas em levantamento pelas próprias mulheres negras brasileiras.
Ao publicar um questionário no Facebook e em grupos focados no feminismo negro e
transição capilar, percebemos que 58,6% de todas as pessoas que responderam veem a atriz Thaís
Araújo como uma referência de estilo e comportamento. Em segundo lugar aparece a cantora
Rihanna com de 45% dos votos. Umas das primeiras coisas que podemos perceber ao analisarmos o
questionário é que as mulheres escolhidas como as principais referências e que possuem
também maior visibilidade midiática, são mestiças.
Para Barbosa (2010) a mestiçagem é vista como uma forma de poder na qual a elite branca
tenta clarear e diminuir influência das raças de origem africana. Por isso a ascensão de mestiços é
mais fácil, principalmente quando os traços que lembram suas raízes são apagadas ou
diminuídas. Seguindo essa linha de raciocínio não é difícil saber o porquê de negras com a pele mais
clara são vistas no topo das pesquisas. E atrizes como a Lupita Nyong’o ou a jornalista Maria Júlia
Coutinho em 6º e 7º lugar.
Segundo o IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 53,6% da população se declarava
preta ou parda no último censo.O IBGE considera que a população que se declara preta e parda,
juntas compõem a população negra do país. Mas muitas pessoas ainda possuem dificuldades de ser
autodenominar negras, preferem ser vistas como morenas, mulatas, pardas, entre outras
denominações. Isso faz com que não saiam da zona de conforto de ser mestiço. Mas muitas pessoas
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começaram a resgatar a sua negritude, passaram a utilizar seus cabelos crespos e cacheados, utilizar
acessórios de origem africana e buscar soluções que não os embranqueça.Cerca de 73% das mulheres
que responderam o questionário utilizam seu cabelo de forma natural, seja ele qual for e 43% dessas
mulheres acredita que modificar partes de corpo como, nariz, boca e cabelo, representa uma perda da
identidade negra.
Não foi só nas ruas que as mulheres negras passaram a conquistar seu espaço e definir a sua
própria beleza. Na mídia isso também vem acontecendo. Por isso a segunda fase da pesquisa foi
perceber como as celebridades que ocuparam os 11º primeiros lugares na pesquisa, foram retratadas
em capas de revistas e se na capa analisada os traços que mais lembram sua negritude foram
apagados ou ressaltados.
Uma das coisas que ficaram perceptíveis com as análises das capas é que entre as
celebridades brasileiras, como Thaís Araújo, Sheron Menezes e Maria Júlia Coutinho é mais
comum vê-las utilizando seu cabelo natural. Já as celebridades estrangeiras utilizam mais seu
cabelo liso, com exceção da cantora Alicia Keys.
Porém isso não significa, necessariamente, que as famosas estão tentando disfarçar seus traços
físicos (como nariz, boca, cor de pele) que realça sua negritude. Quando se trata de vestimenta a
única que aparece em trajes e acessórios tipicamente africanos é a atriz Lupita Nyong’o.
Apesar de ter cada vez mais negras na mídia e ocupando os mais diversos espaços, tem muito
que ser feito. Anos de preconceitos inseridos culturalmente na educação e na vida das pessoas, não
serão desconstruídos de forma rápida e superficial. É necessário que tenha cada vez mais negros
ocupando espaços de poder. É necessário que parem de ver as mulheres negras de forma tão
sexualizada e objetificada. É preciso que a mulher negra seja vista como bela, não colocando sua
beleza em um padrão seja ele branco ou negro. É preciso que as pessoas sejam educadas e ensinadas
desde cedo que não há nada de errado em ser negro.
4 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91983.pdf
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MULHERES NEGRAS: GRUPO NO FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE
VALORIZAÇÃO E AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER NEGRA1
Ana Luísa Pereira2
RESUMO
A identidade é um dos pontos que mais vem se transformando nos dias atuais com a expansão da
internet e com as tecnologias de informação e comunicação cada vez mais próximas do cotidiano.
Com isso, é possível perceber a ascensão de temas marginalizados, que normalmente não têm
espaço nas mídias tradicionais, como é o caso da interseccionalidade e da representatividade das
mulheres negras nos veículos midiáticos. As redes sociais, como uma nova esfera pública possui
grande parte desta função, e tornou-se um novo palco comunicacional. Assim, buscou-se
compreender de que maneira essa nova dinâmica de sociabilidade surgida com as comunidades
virtuais auxilia no processo de criação e re-conhecimento da identidade por meio da análise de um
post com alta taxa de engajamento no grupo Mulheres Negras, na rede social Facebook. Para isso,
foi utilizada a análise de conteúdo de acordo com Bardin, e a coleta e análise de dados foi
qualiquantitativa. Durante a pesquisa foi possível observar que o grupo temático é uma importante
ferramenta de representatividade e de afirmação identitária, uma vez que envolve um público
engajado, que traz uma nova perspectiva no campo da representação.
Palavras-chave: Mulheres negras; Sociabilidade; Identidade, Facebook.
1. INTRODUÇÃO
O processo comunicacional sempre esteve atrelado ao desenvolvimento das sociedades. O
ato de comunicar-se foi que garantiu aos homens, inclusive, a descoberta de técnicas que
possibilitaram à comunicação alcançar um público ainda maior. Assim, com o auxílio da tecnologia,
as redes se expandiram, criando conexões cada vez maiores e expandindo as fronteiras
comunicativas. Com isso, uma nova configuração e novos territórios surgiram, um novo espaço de
sociabilidade se criou.
Uma das transformações ocasionadas pelo desenvolvimento dos meios de comunicação foi a
questão da construção da identidade do homem pós-moderno. A relação de passividade, conceito
duramente rebatido a partir dos estudos culturais, perdeu-se na história, e hoje, consumidores são
produtores de conteúdo, e as redes sociais são a prova disso. A própria relação com a comunicação
modificou-se, e hoje as pessoas são agentes, intervindo diretamente naquilo que é veiculado nas
redes e participando ativamente no processo de comunicação.
As mudanças também trouxeram um novo paradigma na construção da identidade deste
consumidor-produtor. A representação do eu e do outro passa a ter uma nova percepção com as
redes digitais, e grupos que historicamente são oprimidos pelo mercado midiático hoje também
encontram espaço para estabelecer conexões cada vez mais abrangentes. Um exemplo significativo
é a questão da identidade negra e, em específico da mulher negra. O mito da democracia racial
criado no Brasil como forma de apagar o passado escravista e reforçado pelo Estado teve e ainda
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gênero, do 10oENPECOM.
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM), da Universidade Federal do Paraná,
especialista em Leitura das Múltiplas Linguagens da na Comunicação e na Arte, graduada em Jornalismo pela
Universidade Positivo. E-mails: analupereira3@gmail.com
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tem ação direta na percepção que os negros têm dele mesmo. E a mídia sempre foi um dos canais
responsáveis pela construção de uma identidade negra brasileira, reforçando estereótipos e
representações que há anos acompanham os afrodescendentes.
A mulher negra é ponto importante nesta discussão, pois foi a “porta de entrada” para o
processo de miscigenação pelo qual o Brasil passou e, além de sofrer discriminação de raça, ainda
passou pelo processo de discriminação de gênero. Todos sabem da relação entre senhores e escravas
e o quanto isso prejudicou a aceitação da mulher negra, que apenas servia para afazeres domésticos
ou serviços sexuais. Durante muito tempo, a estética da mulher negra foi negada e o corpo
objetificado e hiperssexualizado, e até hoje isso reflete na representação e na construção identitária
deste público.
Com o surgimento das redes sociais digitais, no entanto, as discussões sobre esta questão
foram se ampliando, e hoje vivemos uma época em que há a luta pela valorização da cultura negra,
das discussões interseccionais e de afirmação da identidade negra, prova disso foi o aumento de
14,9% no número de declarados pretos no país entre os anos de 2012 e 2016, segundo dado
divulgado pelo IBGE3. Assim, um dos questionamentos que este trabalho pretende trazer para a
discussão é sobre a maneira com que as redes se configuram como um novo espaço de discussão e
de representação para as mulheres negras.
Para isso, se propõe à análise de um post realizado por uma integrante de um grupo na rede
social Facebook, intitulado Mulheres Negras, assim como os centenas de comentários que a
temática levantada – de aceitação e identidade negra – suscitou. Composto de 10.364 mulheres que
se declaram negras, o grupo tem como objetivo fortalecer a identidade negra abrindo espaço para a
discussão de temas de interesse deste público. Dentro dessa perspectiva de construção da identidade
e da sociabilidade nas redes, pretende-se investigar como o grupo e a rede social torna-se uma
importante ferramenta de representação e de afirmação da cultura negra.
2. AS RELAÇÕES DE RAÇA E GÊNERO NO BRASIL
O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e todo o processo abolicionista
parece que aconteceu não como uma maneira de libertar os negros, mas sim o fardo dos brancos de
serem responsáveis pela escravidão. Quando assinada a Lei Áurea, que trouxe a uma princesa
branca a figura de heroína, a população negra do Brasil amargou tempos difíceis, sem direitos, sem
acesso a quase nada e exclusos e marginalizados. Assim, os negros que já sofriam nas senzalas,
passaram a sentir na pele o racismo, travestido de poucas oportunidades e possibilidades.
No início do século XX, os negros encontravam-se em situação de vulnerabilidade, e o
Brasil começava a enfrentar uma realidade que indicava o aumento da população mestiça. Oriunda
de teorias darwinistas do século XIX, que pregavam a superioridade de uma raça sobre a outra, a
discriminação contra negros ficava clara no dia a dia.
(...) raça, no Brasil, jamais foi um termo neutro; ao contrário, associou-se com frequência a
uma imagem particular do país, oscilando entre versões ora mais positivas, ora mais
negativas. Muitas vezes, na vertente mais negativa de finais do século XIX, a mestiçagem
existente no país parecia atestara própria falência da nação (SCHWARCZ, 2012, p.20).

Assim, esse processo de miscigenação era visto por intelectuais eugenistas como uma
possível decadência da sociedade brasileira, e misturar as raças poderia ser prejudicial ao
desenvolvimento da sociedade. O médico Nina Rodrigues foi um dos que acreditava que as raças
eram fixas e essenciais, e, assim, não poderiam ser passíveis de cruzamento, tornando a
3

Disponível em: www.geledes.org.br/populacao-que-se-declara-preta-cresce-149-no-brasil-em-4-anos-aponta-ibge/.
Acesso em: 31 ago. de 2018.
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miscigenação uma condição degenerativa da sociedade (SCHWARCZ, 2012, p.21). Deste modo, a
imagem dos negros no Brasil passou a ser construída sob a égide do racismo e do subjugamento de
uma raça pela outra.
Com a chegada da Segunda Guerra Mundial e a compreensão de que os pensamentos
eugenistas já não seriam vistos com bons olhos, a miscigenação passou a ser uma boa alternativa
para que o Brasil conseguisse realizar um branqueamento da sua população de forma amigável. E,
assim, com o apoio do Estado e de grandes pensadores, como é o caso de Gilberto Freire e sua obra
“Casa Grande & Senzala”, surge no Brasil o mito da democracia racial e, consequentemente, o
racismo cordial. Inclusive, essa foi uma política de Estado brasileira, que buscava afirmar uma
identidade nacional através da mestiçagem e apropriando-se de símbolos típicos da cultura negra
para transformá-los em símbolos da cultura nacional, como é o caso da capoeira, da feijoada, e
outros a partir dos anos 1930.
Mas, se nos finais do XIX e inícios do XX, o ambiente nacional encontrava-se carregado de
teorias pessimistas com relação à miscigenação - que por vezes previam a falência da
nação, por vezes o (necessário) branqueamento -, foi nos anos 1930 que o mestiço
transformou-se definitivamente em ícone nacional, em um símbolo de nossa identidade
cruzada no sangue, sincrética na cultura, isto é, no samba, na capoeira, no candomblé, na
comida e no futebol (SCHWARCZ, 2012, p. 28)

No entanto, apesar de destacar o lado positivo que a miscigenação poderia trazer para o
Brasil, essa democracia racial torna-se mito no exato momento que discrimina os negros, objetifica
e renega à raça acessos fundamentais que garantem o desenvolvimento cultural, social, econômico e
político dessa população. Além, é claro, de fortalecer o racismo cordial. Prova disso é uma pesquisa
realizada pelo Datafolha em 1995, que revelou que 88% dos entrevistados afirmam não ser
preconceituosos, no entanto, quando estimulados por afirmações racistas, 87% revela sua faceta
velada do racismo ao não identificar a prática racista em frases como “negro bom é negro de alma
branca” ou “negro quando não faz na entrada, faz na saída”.4
Assim, com a busca por um branqueamento e por uma estética próxima à da Europa e dos
EUA branco, o Brasil construiu sua “identidade”, que está bem longe da sua realidade, uma vez
que, conforme o Censo divulgado pelo IBGE em 2010, o número da população negra, que considera
pretos e pardos, é de 50,74%5, superior ao de brancos.
No Brasil, assim como na América Latina, a formação de uma identidade nacional e de uma
cultura nacional se opuseram às identidades e culturas dos grupos não-hegemônicos. O
Estado nação no Brasil estabeleceu como referência para a cultura massiva os atributos da
cultura branca europeia, desestruturando e ao mesmo tempo absorvendo das culturas negras
e indígenas o tempero para a aclimatização e melhor aceitação da cultura hegemônica
(ARAÚJO, 2000, p. 34)

A expansão do capitalismo também colaborou sobremaneira com a relação da discriminação
racial, quando, no começo do século XX, o Estado instaurou políticas de imigração sobretudo
europeia, como mão de obra assalariada para o Brasil, excluindo os negros recém-libertos. Assim, a
discriminação passa a fazer parte da estrutura política da nação, institucionalizando o racismo e
estereotipando a população negra. Desta forma, a construção da identidade negra esteve sempre
atrelada à essa dinâmica.
4

DATAFOLHA. Racismo Cordial. Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/racismocordial.htm>. Acesso
em: 5 ago. 2018
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IBGE. Censo 2010. Disponível em:
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Com as mulheres negras pode-se considerar duas questões nesta análise: racismo e sexismo.
Durante o regime escravocrata, a mulher escrava era invisibilizada, e sua força de trabalho era
igualada à do homem. Como mão de obra, trabalhavam em lavouras e estavam submetidas à
violência assim como os homens escravos. Os estupros eram frequentes e no dia a dia a mulher
enfrentava humilhações servindo à família dos senhores e tendo que enfrentar violências físicas,
psicológicas, sexuais, e, inclusive de lactação e de reprodução.
Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas
de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A
postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência: quando era
lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero;
mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às
mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas (DAVIS, 2016,
p.25).

A questão da sexualidade da mulher negra – e do negro – sempre foi ponto relevante na
discussão sobre representação e identidade negra. A hiperssexualização do corpo negro trouxe à
mulher a representação de promiscuidade como uma característica da raça, e todo o processo de
miscigenação que ocorreu no Brasil foi fundamental na estereotipagem do papel da mulher negra. O
nascimento da mulata, que também passou a vigorar como “produto tipicamente brasileiro”, passou
a compor mais um rol de representações que interferem na aceitação e na construção da identidade
da mulher negra.
3. IDENTIDADE: O PAPEL DA MÍDIA NA REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA
Toda a questão da construção da identidade e da representação sempre foi amparada pela
mídia. Nas suas mais diversas possibilidades os produtos midiáticos veiculam conteúdos que
auxiliam na representação de modelos sociais, sobretudo quando se fala de produtos midiáticos de
massa, como a televisão e a internet, por exemplo. Historicamente, a busca pela construção de uma
identidade nacional por meio da miscigenação, da apropriação cultural e do mito da democracia
racial esteve presente, principalmente em telenovelas, produtos tipicamente latino-americanos e que
trabalham numa perspectiva de construção de imaginários coletivos.
A representação e a construção da identidade foram temas trazidos à tona por Stuart Hall,
que, indo contra as teorias críticas que acreditavam que o público era simplesmente manipulado
pela mídia, trouxe aos meios de comunicação o olhar da recepção e das negociações que o público
estabelece, dando um novo significado para as mensagens e conteúdos veiculados. Assim, ao
considerar a fragmentação cultural, típica da pós-modernidade, a questão da identidade cada vez
mais é vista como produto das relações sociais, e, assim como a sociedade, é plural e tem seus
sentidos negociados.
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”:
formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL apud HALL,
2006, p. 13)

Dessa maneira, a linguagem é um dos principais espaços de construção da identidade, e os
meios de comunicação tornam-se elementos centrais na representação social. As relações de poder
também são fatores preponderantes quando se fala em construção de identidade, uma vez que é essa
relação que permeia a sociedade e é através delas que se legitimam discursos. Nessa perspectiva,
Castells distingue três formas de construção de identidade:
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- A identidade legitimadora, introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no
intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais.
- A identidade de resistência, criada por atores que se encontram em
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação,
construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência, com base em princípios
diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade.
- A identidade de projeto, quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de
material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua
posição na sociedade e, ao fazê-lo, buscam a transformação de toda a estrutura social
(CASTELLS, 1999, p.24).

Assim, as representações da mídia, no que tange à mulher negra, interferem diretamente na
construção da sua identidade. Como classe estigmatizada tanto pelo viés do racismo quanto do
sexismo, as mulheres negras sempre ocuparam espaços estereotipados, que as excluem do ideal
físico, social e econômico objetivado pelos espaços midiáticos que, conforme já falado
anteriormente, buscam modelos que em nada retratam a realidade e o contexto brasileiro. Na TV, a
imagem das “mulatas” durante o Carnaval e os estereótipos historicamente construído das mulheres
negras – hiperssexualizada ou sempre retratadas por serviçais e pessoas mais humildes, sem
história, família, etc. - pelas telenovelas, assim como a ausência de negros exercendo protagonismo
nas mídias, por exemplo, reforçam o mito da democracia racial e, sobretudo, a dificuldade que a
mulher negra tem em aceitar suas características reais.
Em todos os campos de produção da televisão, meio de maior alcance no Brasil, como a
publicidade, os empresários, os produtores, sempre dão preferência aos brancos em anúncios
publicitários, na estética da TV e nas narrativas televisivas (ARAÚJO, 2000, p. 39). Com isso, a
construção da identidade acaba tornando-se uma questão controversa para as mulheres, que não
conseguem se ver representadas e, assim, não se identificam nem como negras, nem como brancas,
como nos recorda Eugene Francklin.
O corpo negro, sua cor, seu cabelo, seus traços físicos, elementos primários da sua
subjetividade e da sua identidade, recebem tratamento desigual na nossa sociedade marcada
pelo racismo. Assim, os negros tendo seus corpos segregados, por vezes, tomam o corpo do
outro como ideal. (FRANCKLIN, 2017, p. 63)

Assim, a problematização do pertencimento da raça negra, e, sobretudo das mulheres negras,
foco deste estudo, perpassa a mídia e, mais especificamente a internet, campo que vem
transformando as relações entre consumidor e meio.
4. REDES SOCIAIS: UM NOVO ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO
A expansão da internet é um dos mais significativos acontecimentos para os estudos da
comunicação. Não apenas pelo alcance, mas pela transformação que as redes digitais vêm
proporcionando na relação com o usuário. Possibilitando a descentralização da produção de
conteúdo, as redes são uma maneira de minorias conseguirem protagonismo e, sobretudo,
encontrarem a representatividade.
Mas não é só a comunicação que as tecnologias vêm transformando. Todo o processo de
sociabilidade também vem se readequando, e novos espaços sociais vão sendo criados, como é o
caso das redes sociais na internet, que nada mais são que uma nova forma de organizar a sociedade
através de categorias sociais comuns.
Redes sociais tornaram‐se a nova mídia, em cima da qual a informação circula, é filtrada e
repassada; conectada à conversação, onde é debatida, discutida e, assim, gera a
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possibilidade de novas formas de organização social baseadas em interesses das
coletividades. Esses sites atingem novos potenciais com o advento de outras tecnologias,
que aumentam a mobilidade do acesso às informações, como os celulares, tablets,
smartphones e etc. Redes sociais passam a ser constituídas em fluxos informacionais,
refletindo a era da conexão proposta por Manuel Castells. (RECUERO, 2011, p.15)

A construção identitária dentro das redes é outo ponto que merece atenção, uma vez que, ao
representar-se nas redes sociais digitais através de perfis, as pessoas ocupam um espaço que é
privado, mas é público ao mesmo tempo, e, justamente por ser um espaço virtual, podem construir e
expor sua identidade da maneira que mais achar adequado. Também a maneira com que os
indivíduos relacionam-se com a rede interferem na própria visão que se tem de si mesmos. Os
aparatos tecnológicos, principalmente com a evolução dos smartphones, estão presentes o tempo
todo no cotidiano, transformando a relação que se tem consigo mesmo e com o outro. Assim,
desenvolvemos múltiplos “eus”, de acordo com a plataforma que habitamos. Pode-se dizer que
vivemos, então, a cultura da simulação, pois,
é na Internet que nossas confrontações com os aspectos da tecnologia que ferem a nossa
concepção de identidade humana são mais acesas, cruas até. Nas comunidades em tempo
real do ciberespaço, encontramo-nos no limiar entre o real e o virtual, inseguros da nossa
posição, inventando-nos a nós mesmos à medida que progredimos (TURKLE, 1995, p. 13).

Com tudo isso, uma nova dinâmica de interação também passou a existir, e a sociabilidade
ganhou um novo fôlego, uma vez que agora as barreiras físicas estão diluídas na rede, havendo
assim, uma maior possibilidade e alcance de assuntos de interesse comum entre as pessoas. Assim,
não há mais o impeditivo de organizar-se em comunidade de acordo com as múltiplas
possibilidades culturais que os grupos possuem. Neste espaço virtual, os grupos não só se
organizam, como produzem conteúdo relevante para seus pares, mudando a perspectiva dos meios
tradicionais, em que os conteúdos veiculados eram criados em uma hierarquização na qual os meios
reproduziam e o público consomia.
Desta maneira, o ciberespaço criou oportunidades para que grupos historicamente
marginalizados e deixados de lado pela mídia tradicional possam se manifestar e dar voz aos seus
semelhantes, atuando como protagonistas e trazendo visibilidade a questões, como é o caso do
movimento negro e de gênero, que, a cada ano, ganha força principalmente nas redes, como Twitter
e Facebook. Assim, ambas as redes, tornaram-se um palco comunicacional, uma esfera pública
virtual onde as minorias encontram um lugar de fala.
No Brasil, a plataforma Facebook possui grande força, e cerca de 127 milhões de usuários
ativos6 no país utilizam a rede, sendo o Brasil um dos mais importantes grupos de utilização da
plataforma. Além de possibilitar a interação entre usuários, o Facebook possibilita a circulação de
notícias, fotos, vídeos, sendo uma plataforma completa de comunicação. A plataforma ainda oferece
o Facebook grupos, onde comunidades podem circular conteúdo de relevância para um público
engajado. Dado divulgado pelo grupo7 revelou que cerca de 60% do seu público total faz uso dessa
ferramenta, fator que mostra o quanto o público procura criar comunidades. A questão da mulher
negra é uma dessas causas que encontrou voz nesse terreno. Ao se realizar uma pesquisa no
Facebook com as palavras chave “mulheres negras”, são encontrados 98 grupos que têm essa
denominação em seu nome. O grupo Mulheres Negras é o primeiro a aparecer na pesquisa e hoje é
o que mais tem participantes, com mais de 10 mil membros. Assim, partindo dessa consideração, o
6

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-nobrasil.shtml. Acesso em: 06 ago. 2018.
7
Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/facebook/94824-bilhao-pessoas-participam-de-grupos-facebook.htm.
Acesso em: 08 ago. 2018.
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grupo foi o escolhido para analisar, do ponto de vista do observador, a questão da afirmação
identitária, por ser considerado como representativo dentro do corpus de pesquisa. Assim, a
pergunta que se toma como base para a pesquisa é: de que maneira um grupo no Facebook pode
contribuir na afirmação da identidade da mulher negra?
5. MULHERES NEGRAS: IDENTIDADE AFRO E REPRESENTATIVIDADE
Entre uma das alterações significativas que a internet e as redes trouxeram está a interação e
sociabilidade. A possibilidade de curtir, comentar, compartilhar registra novas dinâmicas sociais nas
relações entre os indivíduos, e, nos grupos, percebe-se que o engajamento é mais assertivo, uma vez
que se manifestam aqueles que acompanham ativamente as discussões e que possuem interesse em
manter seu lugar de fala.
Diferente de uma fanpage, os grupos são restritos, e para participar de um deles é necessário
solicitar para que um administrador faça a inclusão de novos membros. Neste grupo em análise, os
posts não precisam de aprovação para serem publicados, mas três pessoas realizam a moderação e
um conteúdo pode ser apagado caso esteja em desacordo com o objetivo do grupo. O número de
participantes atual é de 10.3648 membros, e entre as causas do grupo está o fortalecimento da
identidade negra, conforme imagem abaixo:

FIGURA 01 – TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO MULHERES NEGRAS
FONTE: GRUPO MULHERES NEGRAS – FACEBOOK (2018)

Assim, fica evidente o propósito do grupo de fortalecer a identidade negra e de trazer
questões de interesse relevante às participantes. Entre os temas abordados no grupo, em uma leitura
flutuante, é possível observar estética, moda, saúde, músicas, notícias, vagas de emprego e
inúmeros outros assuntos, sempre com o foco voltado aos interesses das mulheres negras e
8

Dado referente à última visita realizada no grupo no dia 6 de agosto de 2018.
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veiculados pelas próprias participantes.
Por possuir um grande número de participantes, o grupo possui dinamicidade de
publicações, no entanto o engajamento nem sempre é visível, e apenas temas mais polêmicos
possuem interação significativa. Assim, como esta pesquisa pretende investigar de que maneira o
grupo auxilia na construção da identidade da mulher negra, optou-se por analisar um post realizado
por uma integrante do grupo e que, apesar de apresentar um baixo número de reações, teve um
grande número de comentários, o que demonstra um maior engajamento. Também o post traz em si
a questão da própria afirmação da identidade negra, em forma de uma dúvida da participante Karen
Fernandez, realizada no dia 27 de julho, com 193 comentários e 24 reações. Conforme é possível
observar abaixo, o post realizado por Karen é uma maneira de utilizar o grupo como ferramenta de
apoio na criação da identidade de seus membros.

FIGURA 02 – POST PRINCIPAL
FONTE: GRUPO MULHERES NEGRAS – FACEBOOK (2018)

Para além do post, serão analisados os comentários que decorreram da dúvida durante uma
semana, tentando entender de que forma o grupo traz a perspectiva identitária para o debate. Assim,
será utilizada uma pesquisa qualiquantitativa, com aplicação da análise conteúdo, fundamentada por
Bardin (2009) e que propõe as etapas de leitura flutuante, categorização e análise. Para a teórica, a
análise de conteúdo é um procedimento que, enquanto método, resume-se a um conjunto de técnicas
de análise com base em determinada organização e que vai além de simplesmente uma análise da
linguagem utilizada, ou seja, pretende investigar aquilo que está por trás da leitura.
Assim, ao escolher analisar tanto o post quanto os comentários que dele derivaram, será
preciso considerar o que diz Bardin, no que concerne às etapas de organização da análise de
conteúdo: “1. A pré-análise; 2. A exploração do material; e, por fim, 3. O tratamento dos resultados:
a inferência e a interpretação (2009, p. 121). Durante a pré-análise foi possível observar algumas
possíveis categorias de afirmações, assim como a discussão gerada dentro de alguns comentários
específicos, conforme será possível observar em quadro mais adiante.
Dentre os 193 comentários, alguns dados foram levantados. Do total de comentários, apenas
167, ou 86,5%, deles são realizados por participantes que se manifestaram apenas uma vez. Outros
26 comentários foram dados por pessoas que se envolveram com a discussão e geraram debates
mais intensos acerca do assunto, participando mais ativamente Partindo desses dados, foi possível
observar que os comentários realizados no post têm ênfase: a) no engajamento com a causa negra,
de afirmação da identidade; b) na dificuldade em se autorrepresentar como mulher negra; c) na
elucidação sobre termos e causas do movimento negro; e d) no relato de dúvida quanto à identidade.
Ainda foi possível observar comentários que não possuem relevância dentro da discussão, assim
como os agressivos, que acabaram gerando algum tipo de discordância com, inclusive, a saída de
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uma integrante do grupo. Como forma de elucidar os dados obtidos, vamos explorar mais cada uma
das categorias exemplificando cada uma delas.
a) Engajados
Durante levantamento foi possível observar que 73 dos comentários, o que representa 37,8%
do total, apresentam uma característica de engajamento com as lutas do movimento negro, com
palavras de afirmação e reconhecimento da identidade negra, conforme é possível observar na
amostragem abaixo:

FIGURA 03 – EXEMPLO DE BLOCO DE COMENTÁRIOS ENGAJADOS
FONTE: GRUPO MULHERES NEGRAS – FACEBOOK (2018)

Interessante observar que reconhecer-se como negra, e trabalhar no sentido de trazer
empoderamento à participante está diretamente relacionado ao avanço das discussões sobre
igualdade racial e orgulho negro que aconteceram com a evolução dos produtos midiáticos. No
ciberespaço, há realmente espaço para que todas as vozes se manifestem e, independentemente de a
plataforma ainda assim se enquadrar no modelo capitalista, ela possibilita o atingimento de um
debate que normalmente não teria espaço nas mídias tradicionais, encontrando um eco que faz
reverberar algumas temáticas, dando força ao debate, conforme afirma Castells:
...na arena internacional, estão a crescer novos movimentos sociais transfronteiriços na
defesa das causas das mulheres, dos direitos humanos, da preservação do ambiente e da
Democracia política, fazendo da Internet uma ferramenta essencial para disseminar
informação, organizar e mobilizar (CASTELLS, 2002, p. 475)

b) Dificuldade de autorrepresentação / negação
Neste grupo é possível perceber como a política de branqueamento idealizada pelo Estado
no período pós-abolicionista e a intensa busca por uma identidade nacional com base na
mestiçagem, assim como o mito da democracia racial ainda possuem influência na sociedade atual.
Com a falta de representatividade nos produtos midiáticos e com a exploração de uma estética
branca nos meios, a representação torna-se quase inexistente, fazendo com que as pessoas não se
identifiquem como negra, nem como branca, afinal, elas são um produto da miscigenação e não
conseguem vislumbrar o valor que a afirmação da identidade negra pode significar na construção do
sujeito e da coletividade.
Desta forma, é possível observar, ainda, que, com base nos comentários realizados, muitas
participantes do grupo tentam rebater a ideia de que há categorizações de mestiçagem no país, e
utilizam termos específicos para reafirmar o orgulho negro. Em especial uma das participantes,
Mária Oliveira, que se mostra insatisfeita com a sai identidade negra, foi a participante mais ativa
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do grupo, com 29 comentários em que ela explica sua preferência de ser chamada de diversos
outros nomes que não o de negra, conforme é possível ver abaixo:

FIGURA 04 – EXEMPLO DE BLOCO DE COMENTÁRIO DE NEGAÇÃO
FONTE: GRUPO MULHERES NEGRAS – FACEBOOK (2018)

O tema levantado pela participante em vários momentos, inclusive, foi alvo de grandes
discussões acerca da identidade negra. Por diversos momentos, foram feitas inferências no que diz
respeito à mestiçagem do povo brasileiro, reforçando a ideia de uma nação com uma identidade
própria e renegando um passado e até mesmo lutas atuais do movimento negro. Toda essa ideia foi
construída e continua sendo reforçado no âmbito midiático, uma vez que são os meios tradicionais
que ainda se destacam no campo da representação, como nos lembra Ramos:
Através dos meios de comunicação, especialmente dos meios de massa, como a televisão e
o rádio, as desigualdades raciais são naturalizadas, banalizadas e muitas vezes
racionalizadas. Em grande medida, através da mídia de massa as representações raciais são
atualizadas e reificadas. E dessa forma, como “coisas”, circulam como noções mais ou
menos comuns a toda a sociedade e como ideias mais ou menos sensatas (RAMOS, 2007,
p. 9)

Aparecendo em segundo lugar no número de comentários (17,09%), esta categoria reafirma

286

o quanto o imaginário social foi construído com base num discurso de poder que buscava
homogeneizar a população.
c) Explicativos
Esta categoria assemelha-se muito à categoria dos posts engajados, no entanto, a principal
característica destes comentários está no caráter didático que eles possuem, sempre tentando trazer à
discussão fatos históricos e esclarecimentos acerca do racismo existente na sociedade, como é o
caso da imagem abaixo.

FIGURA 05 – EXEMPLO DE BLOCO DE COMENTÁRIOS EXPLICATIVOS
FONTE: GRUPO MULHERES NEGRAS – FACEBOOK (2018)

Importante ressaltar que, em sua maioria, os posts elucidativos também foram enquadrados
como engajados, apesar de o contrário não acontecer. Nessa categoria de comentários, é possível
perceber a necessidade que algumas participantes têm de lutar contra o racismo, afinal, como afirma
Araújo (apud Ramos, 2007, p. 71) “a nossa luta, dos afro-brasileiros, além de ter de mostrar a
responsabilidade de todas na eliminação do racismo, tem de ser também uma luta por inserção”.
d) Dúvida quanto à identidade
No decorrer da discussão, surgiram também outras participantes do grupo que também
possuíam a mesma dúvida, mostrando que esta seria uma dúvida comum, mesmo que o grupo seja
destinado claramente a mulheres que se autointitulam negras.
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FIGURA 06 – EXEMPLO DE BLOCO DE COMENTÁRIOS COM DÚVIDAS
FONTE: GRUPO MULHERES NEGRAS – FACEBOOK (2018)

Todos os grupos acima mencionados tiveram uma representatividade significante dentro da
pesquisa. Ainda, foram identificados comentários de cunho agressivo (16,5%) e sem relevância
dentro da discussão (22,7%). Esses comentários não serão aqui explorados pois não contribuem para
a questão da identidade negra.
6. CONCLUSÃO
O objetivo do presente trabalho era fazer uma análise a respeito do papel que o grupo
Mulheres Negras possui na formação da identidade das suas participantes por meio da exploração
dos comentários em um post que traz em si as dificuldades de aceitação da cultura negra, assim como
da representação desta raça frente à sociedade.
A partir da pesquisa realizada foi, então, possível observar que por meio da nova dinâmica de
sociabilidade proporcionada pelas mídias sociais digitais, os grupos e comunidades relacionadas a um
tema em específico são ferramentas importantes na construção da identidade de grupos minoritários,
assim como podem trazer uma nova experiência de representação ao abordar com frequência e
dinamicidade assuntos exclusivos àquele grupo. Conforme apontado nos levantamentos, a maioria
das interações no post foi de afirmação e de incentivo ao orgulho negro, o que demonstra que, apesar
de ainda existir exclusão do grupo em análise nas mais diversas esferas sociais, a internet e as redes
sociais vêm possibilitando a abertura do debate.
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RESUMO
O presente trabalho busca proporcionar o debate teórico acerca da exposição do corpo da mulher
abordado pela perspectiva voyeurista e exibicionista, analisando a construção histórica da
narrativização do corpo e sexualidade feminina ao longo dos séculos XVII, XIX e XX, assim como
a modificação das pulsões voyeur e exibicionista ao longo destes séculos. Devido o fortalecimento
da cultura de massa e dos novos meios de comunicação, a difusão da imagem do corpo feminino
proporcionou que as pulsões voyeur e exibicionista se alterassem. A mercantilização da imagem
transforma as pulsões voyeur e exibicionista em produtos. A discussão também se relaciona à
concepção de corpo belo e saudável. Nesse debate, a publicidade atua no campo da fomentação das
fantasias, já que é ela que evidencia esses corpos que se tornam sinônimo de beleza e parâmetro no
mundodabeleza.Osqueconseguematingiropadrãomostradopelamídiaexibemsuasformas
―perfeitas‖ e os que não conseguem, ou pretendem conseguir, observam sonhando em alcançar tal
estereótipo.

Palavras-chave: Publicidade; Cultura do consumo; Culto ao corpo.
1. INTRODUÇÃO
Envoltos por um período em que a imagem se tornou uma espécie de obsessão, visto sua
capacidade de documentar, memorizar, comprovar e mitologizar os feitos e efeitos da realidade
vivida (HUYSSEN, 2000, p.17), o homem sente o desejo de mostrar suas experiências, de exibir-se
e ser observado. A mercantilização da imagem proporcionou a proliferação de novos sentidos à sua
utilização. No século XVIII, a imagem que se construía acerca de uma pessoa dependia do papel
social que a mesma exercia na sociedade, e ela agia de acordo com as aparências socialmente
aceitas. No século XIX, a tensão entre o público e o privado, entre o ver e o ser visto começam a se
destacar (CASTRO, 2006, p. 3). É nesse período que surge a figura do voyeur: ―[...] passivo em sua
observação, que não toca, mas com campo de visão privilegiado‖ (CASTRO, 2006, p. 4).
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Castro (2006) explica que no século XX, o sujeito só se destaca quando se diferencia dos demais.
Nesse jogo do espetáculo, os interlocutores procuram novas formas de olhar parasemostrarem e se
projetarem diante do mundo (CASTRO, 2006, p. 4). O autor acrescenta que, com a cultura midiática
e o boom da televisão na década de 1980, a pulsão de se mostrar atinge novas formas: o ―[...]
indivíduo preocupa-se em como vai ser visto e nos ambientes que estásuscetível ao olhar do outro
projeta uma imagem que aproxima aos modelos de aceitação social‖ (CASTRO, 2006, p. 14).
De acordo com Carneiro, Cordeiro e Campos (2005), a TV ampliou a compulsão do olhar e
do ―ser voyeurista‖ além do que antes era acometido como doença psicopatológica, caracterizada
pelo ato de espiar sem ser visto, buscando alcançar excitação sexual, mesmo sem tentar nenhuma
atividade com ―o‖ ou ―os‖ observados. Comumente a essa observação, os indivíduos fantasiavam
experiências sexuais com a pessoa em foco. Em casos mais graves, espiar era a única atividade
sexual praticada pelo voyeur (CARNEIRO, CORDEIRO e CAMPOS, 2005, p. 5).
Em contrapartida, nessa nova fase do voyeurismo contemporâneo, a pulsão atinge
proporções menos compulsivas, despertando o prazer pelo olhar ooutro:

...nessa nova forma de voyeurismo, não se constata, na observação do corpo nu, a expressão
e realização direta de desejos sexuais e sim uma necessidade explícita de observar o outro
em sua integridade, dando lugar a um prazer despertado pela via do olhar. Necessário
sublinhar que aquele que observa não se dá conta de que seu olhar está sendo conduzido pelo
Outro (câmera) e que o observado – suposto objeto de seu olhar, sem que possa se dar conta
e ter uma real percepção de que está sendo observado – sabe que todo e qualquer
comportamento desperta um constante interesse no outro (CARNEIRO, CORDEIRO e
CAMPOS 2005, p.5).

Neste contexto, o corpo feminino se ergue como um corpo misterioso que não se manifesta
somente pela sua beleza, mas pela forte eficiência de produzir enunciados e visibilidade nos
discursos (WITZEL, 2014). Desde muito, a problemática em torno do corpo feminino provocou
diferentes e divergentes posicionamentos na História. A valorização da imagem e do que é ser
feminino e sexual modificou-se assim como a valorização do eu. Como escreve Witzel (2014):

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Gnero^, do 10o ENPECOM.
2 Estudante de graduação no 4° ano de Comunicação Social: Hab. Publicidade e Propaganda da Universidade Estadual
do Centro-Oeste do Paraná. E-mail:marianavalente1996@gmail.com
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Ainda que exaltado, admirado e exposto por grandes nomes da literatura e das artes em geral,
o que prevalece como marca identitária desse corpo, que às vezes padece e às vezes reina,
são seus mistérios, suas forças inequívocas, seus perigos e seus interditos (WITZEL, 2014, p.
31)

Por ter sido alvo de inúmeras interpretações de ordem moral, ética, estética e científica, as
marcas de subordinação e inferioridade concentraram-se por muito no corpo feminino (WITZEL,
2014). Ao longo dos séculos, a mulher teve que passar por um processo de desamarra social,
incorporando a si própria o histórico de luta e valorização de sua imagem e de sua sexualidade para
conquistar espaço de representação e reconhecimento do seu eu.
Essa construção histórica do ―ser mulher‖ possibilitou lugar para discussão sobre a imagem
que elas mesmas tinham sobre si e da narrativização que a mídia construía sobre seus corpos. A
incorporação da moda e da estética no período moderno, a partir da cultura de massa, ofereceu ao
corpo da mulher uma nova leitura. A liberdade social proporcionada pelos meios de comunicação
possibilitou que houvesse o retorno do investimento das pulsões do olhar sobre o corpo (SILVA,
2008, p. 75).
Essa exposição do corpo seminu, resultado da ascensão do estilo moderno de se vestir com
pouca roupa, viabilizou que a indústria cultural passasse a apresentar o corpo como objeto de
consumo. As pulsões voyeurs e exibicionista sucumbiram a ordem estabelecida, deixando de
desafiaroproibido,eseadaptandoaoexistente(SILVA,2008,2016).O―cultoaocorpo‖,termo referido por
Silva (2008; 2016), entendido como o cuidado expressivo quase excessivo do corpo a fim de gerar
uma imagem bonita para os que estão observando (SILVA, 2008, p. 75) encontrou nessa ascensão
do nu campo para manifestar os fenômenos atuais de padronização estética, impondo modelos e
propondo que o que é belo, forte e saudável são características prazerosas ao olhar impulsionado
pelovoyeurismo.
Esta pulsão da mitificação do belo proporciona o aparecimento cada vez mais exacerbado
das pulsões voyeur e exibicionista, pontos que serão mais aprofundados ao longo do texto. A
publicidade passa atuar como canal indutor dessas pulsões, onde as cenas passam a remeter ao
reflexo de como a câmera guia o olhar do voyeurista sobre os corpos tidos como belos, remetendo à
discussão sobre o culto ao corpo realizado pela cultura massa. Da mesma forma, que estes mesmos
corpos exibem suas formas esguias e magras para a câmera, reforçando o caráter do exibicionismo
Essas pulsões4 deixam de ter o caráter psicossexual, atribuídos durante o século XVIII e
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XIX, quando o voyeur observava o corpo nu em segredo e o exibicionista se mostrava de forma
explícita em público, como resultado de uma perversão sexual, ambos tendo o intuito de
encontrarem satisfação sexual através de seus atos, e transforma-se em algo comerciável, ou seja,
num produto que todos consomem diariamente de forma instintiva quase natural.
2. VOYEURISMO,

EXIBICIONISMO E VISIBILIDADE
NOCONTEMPORÂNEO

A apreciação da beleza construída pela mídia gerou um processo de transformação das pulsões
vouyer e exibicionista. O que antes era exclusivamente examinado como psicopatologia deorigem
psíquica, transforma-se em questões da ordem da visibilidade (SILVA, 2016, p. 10). Relacionada
diretamente a esta questão, a beleza se constituiu como artigo de consumo. A difusão de imagens
através da propaganda, mostrando corpos belos e saudáveis, reforça a impressão de que o que é
mostrado é o padrão a ser seguido e alcançado, pressionando os indivíduos a serem belos, a partir
das perspectivas mostradas.
Otermo voyeurismovem do francêsvoyeurisme, que em sua tradução literal significa ―o que
vê‖. Ao longo dos séculos, a concepção etimológica da palavra sofre alterações. No século
XVIII,ovoyeureravistocomo―aquelequeassisteaalgoporcuriosidade‖,jánoséculo XIX,ovoyeurista era a
―pessoa que se excita ao ver nudez ou ato sexual de outrem‖(SILVA apudHOUAISS & VILLAR,
2008, p.28). Essa variação no significado atribuído à palavra voyeur deve- se ao fato de que, durante
o século XIX, houve uma restrição do termo à dimensão sexual. Conforme SILVA (2008), o
voyeurismo trata-se deuma
...desordem sexual que consiste na observação de uma pessoa no ato de se despir nua, ou
realizando atos sexuais e que não se sabe observada. Mixoscopia. Forma de curiosidade
mórbida com relação ao que é privativo, privado ou íntimo. (SILVA, 2008, p.28)

Na definição do exibicionismo, é comum encontrar o termo exibicionista para se referir a
mesma pulsão. Conforme SILVA (2008, 2016) o exibicionismo consiste na
...mania de ostentação ou de exibição [muita gente se veste bem por puro exibicionismo]. 2 Psicopatologia: forma de perversão sexual que consiste em exibir a própria nudez,
especialmente as partes sexuais. [...] Exibicionista: 1 - que ou aquele que exerce o
exibicionismo. 2 - Psicopatologia – relativo a ou pessoa dada à prática do exibicionismo.
(SILVA, 2016, p. 30)
4

SegundoodicionárioPriberam,pulsãosignificaumimpulso:―Forçanolimitedoorgânicoedopsíquicoqueimpeleo indivíduo a
cumprir uma ação com o fim de resolver uma tensão vinda do seu próprio organismo por meio de um objeto, e cujo
protótipo é a pulsão sexual‖ (PRIEBERAM,2013).
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O voyeurismo e o exibicionismo acabam por insinuar aos indivíduos padrões estéticos, a
partir das pulsões visuais. Essas pulsões são resultantes de tensões externas atraídas via olhar em
relação a corpos que seguem os padrões mostrados pela mídia (SILVA, 2008, 2016).
A pulsão voyeur se ampliou, estando o prazer não mais contido somente no ato de olhar
pessoas se despindo ou tendo relações sexuais, ele passou a se manifestar na curiosidade em saber
da intimidade da vida de dada pessoa, especialmente se ela está sob a luz dos holofotes da mídia
(SILVA, 2001). Portanto, o olhar voyeur contemporâneo relaciona-se diretamente com o desejo de
apreciar a intimidade. Do outro lado, a pulsão exibicionista alimenta-se da ânsia em expora
intimidade de cada um ao olhar do outro. Conforme SILVA(2008),
...as produções da indústria cultural são estímulos claros que visam provocar excitações
diretas no indivíduo como se fossem reflexos condicionados. Os avanços tecnológicos que
no plano do entretenimento provocam principalmente a diminuição da fronteira entre o
virtual e o real, colaboram de maneira significante para a manipulação do prazer (SILVA,
2008, p.111).

Um prazer em olhar o que é belo e saudável. A preocupação com o belo atingiu dimensões
de difícil descrição no contemporâneo. Ao longo dos séculos, os padrões de beleza foram se
alterando e, com isso, a concepção do o que é ser saudável se modifica também. O ser humano
passou a se preocupar mais com a imagem atribuída pelo olhar do outro do que a percepção pessoal
voltada a si mesmo (LIPOVETSKY, 2011). Aliada à crescente ascensão do audiovisual e da
padronização da produção em série dos arquétipos de beleza, as indústrias da moda, cosméticos e
publicidade encontram um lócus privilegiado para lançar tendências (CASTRO, 2004, p. 2).
Esta preocupação do indivíduo com o corpo esbelto pode ser compreendida como um dos
reflexos sobre a concepção de beleza na modernidade (CASTRO, 2004, p. 2). Com a expansão da
cultura de massa5, revolucionando o modo de as pessoas verem o mercado, a indústria cultural lança
novos produtos, lançando tendências e reorganizando estilos de vida, através dos padrões estéticos
popularizados pela televisão e pelo cinema (LIPOVETSKY, 2011).
Com a explosão da publicidade no pós-segunda guerra mundial, nos anos 1950, a difusão da
imagem de uma mulher símbolo das práticas de higiene, beleza e esportes é marcada nas telas de
TV e cinema, mostrando atrizes famosas com sorrisos perfeitos, cabelos impecáveis e corpos
esculturais. Este era o ideal de beleza de todas as mulheres da época. Seus comportamentos eram
guiados a partir destes estereótipos produzidos e veiculados pelamídia.
Esse choque visual provocado pela televisão instigava – e ainda instiga – os indivíduos a
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quererem partilhar, discutir e divertir-se das mesmas maneiras que as mostradas nas telas
(LIPOVETSKY, 2011, p.78). A imagem veiculada acabava sendo objeto de desejo, mas nem todos
os casos eram guiados por desejos sexuais de parte masculina, pois o intuito das campanhas
veiculadas era atrair a atenção do público feminino, consumidor majoritário dos produtos. O desejo
criado nas mulheres dizia respeito à vontade de obter características semelhantes às das mulheres
mostradas nos anúncios.
Percebe-se que, na medida em que as décadas foram passando, no século XX, a representação do
corpo feminino foi assumindo diferentes discursos. Na década de 1960, omovimento feminista ganha
destaque, associado ao movimento contracultural hippie. Nesta onda de
―libertação‖, o discurso relativo ao ―seja dona de você mesma‖ganha destaque, e o tratamento da
imagem feminina, assim como a formação de novos padrões de beleza, ganham novas projeções.
Na década de 1980, a valorização criada em torno do corpo natural ainda continua em foco,
porém a orientação hippie é direcionada para um novo estilo de vida, guiado pela chamada geração
saúde (CASTRO, 2011, p. 4). A proliferação de academias nos centros urbanos possibilita que a
prática de exercícios físicos seja regular e cotidiana. A partir desse período, as manifestações de
determinados comportamentos ficam mais valorizadas socialmente e o culto ao corpo ganha mais
destaque (SILVA, 2008, p.12).
O foco de desejo por padrões estéticos não se configura mais ao espaço delimitado da
televisão ou cinema. Como comenta GOLDENBERG e RAMOS (2002) essas exigências não ficam
mais restritas somente à forma física de atrizes e modelos ―[...] por intermédio do cinema, da
televisão, da publicidade e de reportagens de jornais e revistas, a exigência acaba atingindo os
simples mortais, bombardeando cotidianamente de rostos e corpos perfeito‖ (GOLDENBERG e
RAMOS, 2002, p.26).
Eles começam a adentrar as academias e a fazer parte do dia-a-dia das pessoas que buscam,
nesses meios, sensações de prazer (BAUMAN, 2001, p. 284). Conforme expresso por Silva (2008):
―[...] as profundas mudanças sociais ocorridas a partir da década de 1960, principalmente com o
crescimento da indústria cultural, fizeram com que o corpo seminu começasse a ser exposto
acentuadamente na esfera pública‖ (SILVA, 2008, p.13).

5

NaspalavrasdeLipovetsky(2011,p.71-72):―[...]aculturademassaprocuraoferecernovidadesproduzidascoma
maior
acessibilidade possível e para a distração da maioria. Trata-se de divertir, dar prazer, permitir uma evasão fácil e
acessível a todos, sem a necessidade de nenhuma formação, de nenhuma referência cultural particular e erudita‖.
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Essa exposição de corpos criou uma verdadeira linguagem, em que a imagem carregada de
choque visual e emocionalidade desperta uma verdadeira obsessão pelo corpo dito saudável e
perfeito. Muitos indivíduos passam a se apropriar do corpo como um meio de expressão, ou
representação do eu (GOLDENBERG e RAMOS, 2002). Neste novo modelo de cultura corporal, as
informações são marcadas pela velocidade da veiculação de imagens pela publicidade e pela
constante mudança nos padrões (LIPOVETSKY, 2011).
Nesse contexto, a percepção da sexualidade também se altera. Quando se observa a
atividade sexual dos jovens de hoje comparada com as dos anos 1960, pode-se perceber que houve
uma crescente transformação na maneira de lidar com o assunto. Antes a garota devia conservar-se
pura para o casamento, enquanto o homem devia ter uma vida sexual ativa para provar sua
virilidade. Ao passo que a aparente aceitação de igualdade sexual promove igualdade no discurso da
sexualidade, ainda confunde-se o discurso de igualdade de direitos com igualdade de desejos
sexuais (GIDDENS, 1993, p.21).
O desnudamento do corpo, oriundo da renegação feminina aos padrões impostos pelo
mercado da moda, neste novo momento, propicia a fixação do padrão estético em ascensão expresso
nos cuidados ao corpo. O que se destaca não é a roupa e, sim, o corpo. Dessa forma, as profundas
mudanças sociais ocorridas no século XX propiciaram a exposição acentuada do corpo seminu, o
que permitiu que as pulsões voyeur e exibicionista passassem a se relacionar diretamente a
determinadas formas corporais (SILVA, 2008, p. 13).
Neste contexto, o corpo belo e saudável se torna algo passível de ser comprado e apropriado
como qualquer outro objeto. Os padrões estéticos que foram se construindo ao longo das décadas
fomentam uma exacerbada procura pelo alcance dessas padronizações. Esse processo de
normatização estética acaba abalando a capacidade subjetiva do indivíduo, já que sua capacidade
autônoma de apreciação não é algo nato, mas sim, efetivamente imposta (SILVA, 2008).
Entretanto, nem todos os indivíduos conseguem alcançar esses padrões, devido a uma série
de fatores. Porém, não se pode limitar o olhar voyeur apenas quando o padrão não é alcançado, pois
ele vem mesmo quando se alcança o patamar estimulado pela cultura difundida na mídia (SILVA,
2008, p. 27).
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3. Cultura

do consumo, culto ao corpo e a sexualidadefeminina

A formação e desenvolvimento da experiência quanto à sexualidade surge a partir do
séculoXVIII.Otermo―sexualidade‖écriadosomentemaistarde,jánoséculoXIX(FOUCAULT,

1988),

designando uma série de fenômenos que englobavam tanto questões biológicas de reprodução
quanto variantes de comportamento, que levaram a instauração de leis que buscavam dar sentido à
conduta social humana. Araújo (2002) explicaque:

Sexualidade é, pois, uma construção social que engloba o conjunto dos efeitos produzidos
nos corpos, nos comportamentos e nas relações sociais. Ao longo da história, a atividade
sexual sempre foi objeto de preocupação moral e, como tal, submetida a dispositivos de
controle das práticas e comportamentos sexuais. Como esses dispositivos são construídos
com base nos valores e ideologias predominantes na sociedade, eles assumem formas
diferentes à medida que a sociedade muda (ARAÚJO, 2002, p.75).

Foucault (1988) escreve que o século XVIII assinala a brusca emergência do remanejamento
do vocabulário ―sexualidade‖ para aquilo que ele realmente significa. Não marca essencialmente a
ascensão do que se refere, mas deixa de omitir o campo de conhecimento diverso que a sexualidade
abarca, perpassando os mecanismos biológicos de comportamento e instaurando uma nova
leiturados sentidos referentes a ações, deveres, sentimentos, sonhos... dentre outros tantos prazeres
(FOUCAULT, 1988, p. 9-10).
A ligação entre sexo, amor e erotismo também marca essa nova reestruturação da
sexualidade. Bauman (2009) diz que os seres humanos não seriam eróticos se não fossem seres
sexuais, e que isso se dá devido às ―sementes culturais‖ do erotismo que sucumbem o espaço social
dos indivíduos (BAUMAN, 2009, p. 277). Neste debate, a cultura assume papel significante nas
características sociais e eróticas da sexualidade pois segundo o autor, o sexo é o único dos três
instintos (sexo, amor e erotismo) que seria natural se não fosse a interferência da cultura. ―[...] Nós
o compartilhamos com grande parte das espécies não-humanas‖ (BAUMAN, 2009, p. 276).
Ao longo da história, a incitação de discursos sobre o sexo ligado a sexualidade levou a um
período de repressão ao termo. Nas sociedades, instituiu-se um discurso disciplinar sobre a
sexualidade suprimindo as formas de relação que não fossem realizadas buscando a reprodução
(FOUCAULT, 1988, p. 11). Essa repressão e omissão da sexualidade fez com que as pulsões
sexuais se modificassem e novas formas de obter prazer surgissem, uma delas sendo por via do

297

olhar (SILVA, 2008). Conforme aborda SILVA (2008), o termo pulsão do olhar designa tanto as
pulsões voyeur quanto aexibicionista

...em razão do olhar se constituir, de maneira distinta, o foco destas duas formas de prazer: o
olhar como meio no voyeurismo – observar algo que chame a atenção – e o olhar como
objeto no exibicionismo – mostrar algo que desperta a atenção do outro (SILVA, 2008, p.
50).

A sociedade de consumo centrada na produção expansionista de necessidades reordena as
pulsões e as transforma em produtos e serviços sob a lei da obsolescência, da sedução e da
diversificação (LIPOVETSKY, 2011). ―Assim, o consumo dito nostálgico parece como uma das
figuras de consumo emocional ou experiencial‖ (LIPOVETSKY, 2015, p. 248) que fomenta o
desenvolvimento destaspulsões.
Com a percepção da mercantilização do corpo e da imagem feminina, o corpo, que aqui é
tratado não na sua forma vital biológica, mas como objeto coberto de signos e sentidos
narrativizados historicamente (WITZEL, 2014) surge como um símbolo que marca, diferencia e
torna visível o contraste social de cada forma curvilínea e particular a cada distinta mulher.
Relativo às dimensões referentes a estilo de vida, guiado a partir das perspectivas de
consumo criadas nas sociedades modernas, surge um novo imperativo que diz respeito aos cuidados
– quase rituais – despendidos ao corpo, que visa alcançar os padrões estéticos estabelecidos
socialmente, que foi chamado de ―culto ao corpo‖. (CASTRO, 2004)
5. CONCLUSÃO
Discutir acerca de temas tão complexos como o voyeurismo e o exibicionismo requer tempo,
leitura e reflexão. A ligação entre voyeurismo, exibicionismo e sexualidade feminina constituiu o
âmago deste trabalho. Verificar como isso ocorre, e quais foram as transições destas pulsões até
chegarem o que são hoje, evidencia o papel da mídia, sobretudo da publicidade, na produção de
sentidos econômicos, culturais e sociais sob um público.
Este artigo é parte do desenvolvimento teórico do trabalho de conclusão do curso de
Publicidade e Propaganda que visa estudar o voyeurismo e o exibicionismo presentes nas
campanhas Proof6(2001) e Control Yourself7(2013) da marca britânica de lingeries de luxo Agent

298

Provocateur8.
Ainda há muito sobre o que discutir acerca do voyeurismo e exibicionismo no
contemporâneo. Por hora, pode-se afirmar que na cultura de consumo tudo pode ser transformado
em um bem mercantilizado, até mesmo pulsões.

6

Agent Provacateur. Proof. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0KootiZxa9E&t=24s. Acesso em 14 de
Maio de 2018.
7
Agent Provacateur. Control Yourself. Disponível emhttps://www.youtube.com/watch?v=OZzRP5xLTxg. Acesso em
14 de Maio de 2018.
8
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COTIDIANO E RECEPÇÃO NO MEIO RURAL: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO ENTRE
AGRICULTORES FAMILIARES GOIANOS1
Gilmara Roberto Moreira2
Nélia Rodrigues Del Bianco3
RESUMO
A fim de desenvolver um estudo entre um grupo social que, historicamente, sofre um atraso no
acesso a direitos civis, políticos e sociais básicos e também às ferramentas de informação e
comunicação, a presente pesquisa se propõe a estudar o cotidiano e a recepção de mídia entre
agricultores familiares goianos, especificamente do município de Itapuranga (GO). Com o objetivo
de compreender a realidade do campo e sua relação com a mídia, a pesquisa se estrutura a partir dos
Estudos Culturais e dos estudos de recepção desenvolvidos por autores britânicos e latinoamericanos. Para a coleta de dados, o estudo lança mão da observação etnográfica, estratégia
baseada nos estudos antropológicos que buscam a compreensão da cultura e da organização
humana. O estudo caracteriza a vida rural a partir dos seguintes elementos: roça, cotidiano, família,
condições de vida e de sua relação com a mídia e o exercício da cidade. Por meio da imersão, foi
possível verificar, entre outros elementos, o valor atribuído à terra como entidade sagrada; o papel
do trabalho e da comercialização de alimentos como elementos determinantes do cotidiano do
agricultor familiar; a função assumida por cada membros da família rural; e a maneira como o
agricultor familiar reage aos produtos de mídia – revelando que a produção de sentido a partir da
recepção de mídia se dá de maneira negociada pelo agricultor familiar.
Palavras-chave: Estudo de recepção; Estudos Culturais; Agricultura familiar; Rural; Observação
etnográfica.

1. INTRODUÇÃO
A fim de desenvolver um estudo entre um grupo social que, historicamente, sofre um atraso
no acesso a direitos civis, políticos e sociais básicos e também às ferramentas de informação e
comunicação, a presente pesquisa tem como objetivo estudar o cotidiano e a recepção de mídia
entre agricultores familiares goianos, especificamente do município de Itapuranga (GO). O
município é o mais importante do Estado em termos de produção da agricultura familiar,
apresentando um percentual de 19% da população vivendo na zona rural, enquanto que a média
nacional é de 15% (IBGE, 2010) – e, por isso, foi o selecionado como espaço da pesquisa.
Ao buscar contribuir para a compreensão do cotidiano rural por meio da relação que
agricultores familiares estabelecem com a mídia, espera-se que o estudo possa participar de um
avanço científico a respeito de como se configura a vida no campo, ajudando a superar, na medida
que lhe couber, a visão de atraso e subdesenvolvimento com que muitos ainda enxergam os
agricultores brasileiros.
¹ Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do 10º ENPECOM.
² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail:
gilmararobertom2@gmail.com.
³ Doutora em Comunicação pela ECA-USP (2004) com estágio de pós-doutorado na Universidade de Sevilha (2009) e
professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail:
neliadelbianco@gmail.com.
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Consideradas peças fundadoras dos Estudos Culturais, obras de Richard Hoggart (1973),
Raymond Williams (1958) e E. P. Thompson (1963) serão responsáveis por fornecer elementos
teóricos para as primeiras reflexões propostas. Autores como Stuart Hall (2003) e Nestor García
Canclini (2015) também serão elementares para a compreensão dos Estudos Culturais na América
Latina. Jesús Martín-Barbero (2015) será ainda o principal teórico apresentado no presente estudo
para discutir as questões das mediações que se dão por meio da recepção de mídia. Estudos de
Maria Immacolata Vassalo de Lopes (1993; 1999; 2014a; 2014b) e Nilda Jacks (2006; 2008)
também servirão como base para a análise dos processos de recepção no contexto brasileiro.
Com base na observação etnográfica, considerada como estratégia metodológica capaz de
lançar luz sobre as práticas de sociabilidade e recepção (LOPES, 2018a), o estudo elegeu a roça, o
cotidiano, a família, as condições de vida e a relação do agricultor familiar com a mídia e o
exercício da cidadania como elementos capazes de realizar a caracterização etnográfica.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO
O presente estudo lança mão de abordagens desenvolvidas pelos Estudos Culturais
Britânicos para explicar as relações estabelecidas entre a mídia e a sociedade, especialmente nos
espaços rurais. Ao posicionar a cultura como um elemento vivo construído a partir das redes de
relacionamentos estabelecidos no cotidiano e, principalmente, ao inaugurar um olhar para as
culturas populares construídas pelos menos favorecidos, tal abordagem constitui a base teóricometodológica que permite olhar para o universo rural em busca de seus elementos fundantes.
O escopo teórico que veio a constituir a gênese desse campo de estudo tem como instituição
fundadora o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (na sigla em inglês, CCCS) da
Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Os estudos de Hoggart (1973) recaem
predominantemente sobre materiais culturais dos meios de comunicação e da cultura de massa por
meio de abordagens qualitativas. Por meio de uma contextualização da cultura da classe
trabalhadora, o trabalho “inaugura o olhar de que no âmbito popular não existe apenas submissão,
mas também resistência” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 88-89). Na obra de Williams (1958), os
avanços encontram-se principalmente no desenvolvimento dos debates que avaliam o impacto dos
meios de massa na cultura. O autor também se dedica à análise literária a partir de investigação do
social (ESCOSTEGUY, 1998). Por sua vez, Thompson (1963) reconstrói parte da história da
Inglaterra numa perspectiva social, do ponto de vista dos menos favorecidos. O pesquisador
também tem a compreensão da cultura, não como um modo de vida global, mas como uma rede de
relacionamentos e práticas que fundam a vida cotidiana (ESCOSTEGUY, 1998).
No que ser refere aos Estudos Culturais na América Latina, uma das principais contribuições
está no desenvolvimento do conceito de culturas híbridas, promovido pelo antropólogo argentino
Néstor García Canclini. Nascida do cruzamento de manifestações que não se inserem nem no culto,
nem no popular, considera-se que a hibridização cultural precisa ser avaliada por outras dimensões
que não exclusivamente as categorias dicotômicas utilizadas quando convencionalmente se fala do
popular (tradicional e moderno ou subalterno e hegemônico) (CANCLINI, 2015).
Canclini (2015) considera ainda que a vida urbana não significa a dissolução do sujeito no
anonimato, mas sim na formação de grupos populares fragmentados que não encontram na cidade
um espaço de constituição de suas identidades. Para o autor, por vezes, são os meios de
comunicação são capazes de contribuir para superar a fragmentação cultural que se realiza nesse
cenário. Nesse ponto, Canclini avalia que a mídia se transformou numa espécie de grande
mediadora, substituindo outras interações coletivas.
2.1 ESTUDOS DE RECEPÇÃO
A partir do desenvolvimento dos Estudos Culturais, o estudo das audiências foi liberto da
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visão do modelo reducionista dos efeitos, compreendendo a recepção como uma “prática complexa
de construção social de sentido” (LOPES, 2018, p. 2). Foi só então que as audiências, por sua vez,
passam a ser consideradas como formadoras de uma complexa estrutura em que cada grupo social
possui sua própria identidade e seu próprio código, determinado pelas tradições culturais de seu
grupo.
Além disso, (1) a concepção da comunicação como um processo de recepção e resposta, e
não apenas de transmissão, conforme indicou Raymond Williams na obra Culture and Society; (2) a
concepção de um receptor que pode aceitar ou negar o que é proposto pela mídia; e (3) a abordagem
do sujeito a partir de seu perfil étnico, sexual e de consumo contribuem para o desenvolvimento dos
estudos de recepção na América Latina (COSTA; RODRIGUES, 2014). Depois das correntes
teóricas dos estudos dos efeitos, dos usos e gratificações e da crítica literária, os estudos de recepção
são tidos como a linha teórica mais recente que relaciona os meios às audiências.
Os estudos das mediações foram, de maneira mais profunda, levados a cabo pelo
antropólogo e filósofo colombiano, Jesús Martín-Barbero (2015). Para o autor, “o campo daquilo
que denominamos mediações é constituído pelos diversos dispositivos através dos quais a
hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade” (MARTÍNBARBERO, 2015, p. 265).
No clássico livro Dos Meios às Mediações, Jesús Martin-Barbero (2015) abre discussão
acerca do papel da comunicação na formação de novos modelos de sociedade e na inserção da
cultura como um fator de mercado. Nesse sentido, o autor destaca que “a comunicação e a
constituem hoje um campo primordial de batalha política” (2015, p. 13).
Situada entre os maiores pesquisadores dos estudos de recepção no Brasil e na América
Latina, Maria Immacolata Vassalo de Lopes define a recepção como um processo cultural e
político, que não pode ser reduzido ao psicológico e ao cotidiano (LOPES, 1993). Para a autora,
Os estudos culturais permitem uma problematização mais elaborada da recepção em que as
características socioculturais dos usuários são integradas na análise não mais de uma
difusão, mas de uma circulação de mensagens no seio de uma dinâmica cultural. O polo da
reflexão é progressivamente deslocado dos próprios meios para os grupos sociais que estão
integrados em práticas sociais e culturais mais amplas (...). A descrição detalhada deste
percurso dá à análise da recepção o caráter de uma etnografia das audiências. (LOPES,
2018, p. 2).

Os processos de recepção devem ser vistos como parte integrante das práticas culturais que
articulam processos tanto subjetivos como objetivos, tanto micros (ambiente imediato controlado
pelo sujeito) como macros (estrutura social que escapa a esse controle). A recepção é então um
contexto complexo e contraditório, multidimensional em que as pessoas vivem o seu cotidiano. Ao
mesmo tempo, ao viverem esse cotidiano, as pessoas se inscrevem em relações de poder estruturais
e históricas, as quais extrapolam as suas práticas (LOPES, 1993, p. 85).
Importante destacar que os estudos de recepção contribuem ainda para uma realocação do
conceito de audiência. Lopes, Borelli e Resende (2002) definem audiência como um conjunto de
pessoas quem contato com uma mensagem, em que o interesse recai sobre os níveis de duração da
exposição, probabilidade de percepção, condições de contato, colhidos por instrumentos de medida
tomados da psicologia experimental e social (LOPES, BORELLI E RESENDE, 2002, p. 28).
3. ABORDAGEM METODOLÓGICA
Considerada como um tipo de pesquisa associada ao desenvolvimento de conhecimento
sobre a cultura com base nas estruturas de significados (GEERTZ, 1989), o estudo se sustenta
buscou executar uma observação nos moldes da etnografia. Tida como um ramo da antropologia, a
etnografia tem como objetivo compreender a cultura material e imaterial de um grupo por meio da
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observação, da descrição, da análise e da reconstituição das culturas (MARCONI; PRESOTTO,
1986).
A escolha se justifica pela vivência de campo proporcionada por um estudo, que torna
possível compreender de maneira mais integrada a maneira como se organiza a família rural e de
como se dá a recepção, a partir de um olhar menos funcionalista.
Diante do exposto, espera-se que a metodologia selecionada para compor o estudo de
recepção seja capaz de realizar uma “reconstrução empírica” do cotidiano da agricultura familiar
(LOPES, 2018a, p. 23). Para tanto foram utilizadas como ferramentas de pesquisa a observação
etnográfica, que permitirá a observação das práticas de sociabilidade e recepção, e as entrevistas,
que darão conta da dimensão subjetiva da recepção (LOPES, 2018a).
A fim de cumprir tais objetivos o estudo foi operacionalizado por meio de visita de imersão
no cotidiano de uma família selecionada, utilizando-se de anotações, registros fotográficos,
gravações de áudio e conversas informais.
4. OBJETO DE ESTUDO
Para a seleção dos produtores do município para compor o recorte da pesquisa foram
consideradas famílias que recebem atendimento da Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). A delimitação de produtores 4 por sua relação
com a Emater se justifica pelo fato de a Agência ser a única instituição responsável por promover o
serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater) pública no Estado de Goiás, especialmente
entre agricultores familiares e os de menor renda.
Inicialmente, as visitas exploratórias levaram ao contato com noves famílias. Os encontros
foram realizados com base na seleção por conveniência, uma vez que todos eles foram realizados
durante ações de trabalho promovidas pela Emater. Entre elas, a família de Moisés Nogueira da
Silva (65) e Divina Rosa da Silva (59) foi a selecionada para o estudo.

FIGURA 01 – MOISÉS E DIVINA
FONTE: A AUTORA

O casal vive na Chácara São Sebastião do Xixá, localizada nos limites da cidade. Embora
tenha todas as características de um imóvel rural e não haja imóveis residenciais à sua volta, a
propriedade é tida como urbana. Formada pelo que corresponderia a 44 lotes, a família é tributada
por todas essas áreas, chegando a pagar anualmente cerca de R$ 5 mil de impostos, enquanto que
imóveis rurais deste mesmo tamanho chegam a ser tributados em apenas R$ 20.
4

Importante destacar também que a autora do presente estudo ocupa cargo de servidora pública comissionada na
entidade em questão.
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A principal receita da família é originária da produção e comercialização de hortaliças.
Sazonalmente, a venda de frutas que crescem num pomar doméstico complementa a renda. Moisés
cuida sozinho da horta em que são produzidos principalmente vegetais folhosos, como alface e
couve. Divina, que ajudava na horta e na venda de hortaliças em diferentes pontos da cidade, tem
sofrido de problemas no joelho que tem limitado sua participação nas atividades produtivas.
5. CARACTERIZAÇÃO ETNOGRÁFICA
A partir da observação realizada na família de Moisés e Divina, foi realizada uma
caracterização etnográfica do agricultor familiar de Itapuranga. Considerando que a etnografia
“requer alguma generalização e comparação, implícita ou explícita” (MARCONI; PRESOTTO,
1986, p. 32) por ser um estudo descritivo, optou-se por produzir um texto com linguagem
generalizada que integra dados coletados.
Para fins de organização, o estudo propõe o registro dos dados da pesquisa com base nas
seguintes categorias:
a) A roça: envolve a caracterização de elementos estruturais da casa e da lavoura. Busca
mostrar como é a condição de vida no campo das famílias, evidenciando como o lugar em
que vivem estabelece relação com a maneira como agem e se organizam.
b) O cotidiano: integra o comportamento de rotina das famílias, buscando esclarecer como as
práticas cotidianas se relacionam com a organização da vida no campo e com a recepção de
mídia.
c) A família: especifica a maneira como se posiciona cada um dos membros da família,
evidenciando seus lugares de poder e subordinação, seja quanto ao que se trata dos aspectos
cotidianos, seja relacionando-os com a recepção de mídia.
d) As condições de vida: apresenta elementos da vida no campo, buscando evidenciar em que
ela se aproxima e se distancia da vida de quem mora na cidade.
e) A relação com a mídia e com o exercício da cidadania: apresenta os lugares ocupados pela
mídia no cotidiano dos agricultores (sejam eles em seus aspectos físicos ou intangíveis),
relacionando-os com os elementos da propriedade, do cotidiano e da família, analisados
anteriormente. Discute ainda a maneira como o acesso a produtos de comunicação se
relacionam com o exercício da cidadania pelo agricultor familiar.
4.1 A ROÇA
A relação do agricultor familiar5 com a terra é o que, predominantemente, o diferencia das
outras classes da sociedade. Essa relação não trata apenas do lugar no espaço que ocupa, mas sim
do significado que lhe atribui. Para o agricultor familiar, terra não é sinônimo de sujeira, poeira ou
de um chão sobre o qual se constroem edificações e estradas. Para ele, a terra é de onde vem o
alimento que viabiliza o sustento de toda a sociedade, e não apenas a vida de quem reside no
campo.
A terra é, para o agricultor familiar, como uma entidade sagrada que precisa ser cuidada,
arada, adubada, irrigada, protegida, enfim, que precisa ser bem tratada para que continue a nutrir a
vida. Esses cuidados constroem um significado diferente para a palavra sujeira, que para o
agricultor familiar não representa mancha, acumulação de desejos, resíduo, poeira ou excremento.
Para ele, sujeira é qualquer invasor da terra que prejudique a lavoura – mesmo que esse invasor seja
um capim brachiária verde e vistoso. Uma lavoura com mato ou palha seca da capina é uma lavoura
5

Ao utilizar o termo “o agricultor familiar” a pesquisa não se restringe a caracterizar o homem do campo, mas também
as mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos com suas diferentes identidades de gênero. A escolha do termo no
masculino plural deve-se apenas a uma simplificação para fins de generalização.
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suja. E uma lavoura suja é motivo de vergonha porque representa descuido com a terra.
A relação com a terra também determina a posição da casa dentro da propriedade.
Construída em lugar quase sempre mais alto, de onde se pode ver toda propriedade, a casa está num
lugar onde muitas vezes seria mais difícil plantar por causa do relevo. Comumente, quanto mais
velha a casa, mais conforto ela tem. Isso porque o imóvel é construído tendo apenas o básico para se
viver nele. Depois, com o passar do tempo e as economias, vão se conquistando os alpendres, as
lajes, a pintura na parede, entre outros elementos que deixam a casa mais confortável e vistosa.
A casa é também o elemento que liga a roça à rua, termo que assume também significado
diferente do que possui na cidade. Rua não representa um corredor plano, pavimentada ou
cascalhada por onde transitam veículos. Para o agricultor familiar, rua é o lugar externo à roça, ou
seja, a cidade e tudo que está do lado de fora do universo rural. As pessoas da rua, as coisas da rua,
as atividades que se faz na rua envolvem uma série de elementos que contrastam com a vida rural.
Viver na rua não significa não ter lugar onde morar, mas significa viver longe da roça, que para ele
é o lugar do lar.
4.2 O COTIDIANO
O dia a dia da família do agricultor familiar se organiza em torno de sua atividade produtiva,
que normalmente não tem hora fixa para começar ou terminar. Depende do estágio da lavoura, do
número de animais para ordenhar e também do sol. Enquanto há luz do sol, o trabalho na roça não
para.
Embora o trabalho no campo esteja à mercê da luz do sol, as atividades produtivas começam
antes do amanhecer e terminam depois de escurecer. Nesse período, são realizadas tarefas
complementares ao trabalho direto da lavoura, tais como a embalagens e preparação de alimentos
para comercialização, limpeza de áreas de trabalho, preparo de ferramentas e adubos, entre outras
atividades.
No dia a dia, as refeições representam marcos de virada da rotina da família. A hora de sair
da cama é a hora do café. A hora do almoço é a hora de interromper a atividade no campo para
reestabelecer as forças para o trabalho. Entre as famílias em que há jovens e crianças em idade
escolar, o almoço representa ainda o horário de retorno deles à casa e, consequentemente, à
realização de tarefas que os envolvem, tais como a limpeza da casa e o cumprimento de atividades
escolares. O lanche da tarde (ou merenda) serve principalmente os mais jovens e a mulher da
família, já que o homem não costuma interromper o trabalho no meio da tarde para comer. A hora
do jantar, por sua vez, marca o início do período diário de descanso.
Para o agricultor, o trabalho depende do estágio em que se encontra a lavoura. Há épocas em
que é preciso irrigar a horta com o nascer do sol. Em outros tempos, a chuva se encarrega desse
serviço. Atividades de adubação e revolvimento da terra são executadas pelo homem da família e
não há hora do dia para serem realizadas.
A etapa de venda dos alimentos também é parte importante da rotina do agricultor familiar.
A comercialização é realizada em feiras, em pontos distribuídos pela cidade, para mercados, por
atravessadores que levam os alimentos à Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa), localizada em
Goiânia, e também por meio de entregas em domicílio ou por retiradas diretas na propriedade.
As feiras do município de Itapuranga são tidas como o principal ponto de comercialização
de alimentos do agricultor familiar. Com hora certa para começar e acabar, a Feira do Produtor
Rural é a atividade a qual se dedica todas as quintas-feiras. Toda a rotina do dia é organizada para
que às 16h – prazo máximo em que é permitido acessar a área da feira de carro para o transporte dos
alimentos –, ele já esteja com a sua banca instalada.
Além dos centros organizados de comercialização, a rodoviária do município de Itapuranga
é um local já reconhecido como um espaço de rotina de venda hortaliças e outros alimentos da
agricultura familiar, mesmo que o comércio não seja regulamentado pela prefeitura municipal.
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Durante a semana, em horário comercial, diferentes agricultores familiares se dirigem até lá para
vender seus produtos.
Embora sejam também pontos de venda, os mercados da cidade não são os melhores
fregueses do agricultor familiar. Isso porque os estabelecimentos exigem periodicidade fixa de
entrega e preços baixos, como os encontrados na Ceasa, condições que o agricultor familiar não
consegue cumprir. Mesmo assim, em alguns casos, ele oferece o excedente da produção aos
mercados e tem sucesso na venda.
4.3 A FAMÍLIA
Na família do agricultor familiar, homens, mulheres e jovens possuem papeis bem definidos,
seja nos cuidados com a casa, seja nos cuidados com a roça. Responsável pela administração da
casa e do dinheiro, a mulher assume o papel de gestora da família. É ela quem tem o controle das
despesas de uma maneira mais abrangente. Em alguns casos, quando o homem cuidou do dinheiro
em alguma época, a família costumava passar por um número mais frequente de situações de
dificuldade financeira. Isso porque ele acabava investindo mais em insumos e equipamentos para a
propriedade do que o orçamento da família comportava.
Considerado mais “sem cabeça” do que a mulher para cuidar das finanças, o homem entrega
o dinheiro que ganha à esposa e retira o necessário com ela sempre que preciso. Com conhecimento
e domínio dos recursos necessários para as despesas domésticas, ela é quem sempre sabe quanto se
pode investir na propriedade ou quanto gastar com itens supérfluos. É ela quem cuida de abastecer a
despensa da casa para que nada falte.
Para além do que se relaciona com as finanças da família, a mulher é também a responsável
para que todas as tarefas do dia a dia sejam cumpridas dentro do prazo, seja entre os adultos ou
entre os jovens. É ela quem acorda as crianças para a escola, quem lembra o marido do horário de
sair para a feira ou para as reuniões da associação e a hora de cada um tomar banho na casa.
Mesmo que o controle financeiro e da rotina da casa estejam a cargo da mulher, é o homem
quem assume o papel de provedor da família, pois é predominantemente o trabalho dele quem gera
os alimentos que sustentam a casa. Por mais que as tarefas na roça sejam compartilhadas, o trabalho
pesado do dia a dia no campo é o que parece ter mais valor para a família, e é realizo pelo homem
da casa.
Importante destacar que, mesmo que o papel de provedor ainda seja ocupado pelo homem,
já se podem observar fatores que caracterizam uma organização mais igualitária da família rural.
Prova disso é a constante valorização do trabalho feminino, tanto por parte do homem como por
parte da mulher, que reconhece e faz questão de destacar o quanto suas atividades são importantes
para a organização da família – sejam eles trabalhos relacionados à lida na roça, a atividades
domésticas ou a trabalhos extras que complementam a renda.
Porém, evidentemente, existem ainda distinções entre o trabalho do homem e da mulher.
Muitas vezes, essas diferenças são justificadas pela capacidade de força física de ambos os sexos.
Observa-se ainda que o trabalho da mulher é visto predominantemente como atividade de apoio, e
não como uma atividade autônoma. A mulher assume a posição de quem serve, de quem auxilia, e
mesmo que a gestão financeira da casa esteja sob seu comando, ainda é o homem quem toma as
decisões mais importantes da família.
Os jovens e crianças, filhos e netos do agricultor familiar, assumem papel de auxiliares na
organização do lar. Dedicados principalmente aos afazeres domésticos, especialmente as meninas,
eles pouco contribuem com as atividades produtivas. Em alguns casos, ajudam na venda de
produtos na feira ou nas bancas da rodoviária da cidade, mas não ajudam nas atividades da roça.
A ausência da participação dos jovens nas atividades produtivas se deve especialmente ao
desinteresse pela lida. O trabalho no campo não representa um atrativo para eles, que nos discursos
e na postura, buscam passar por habitantes da cidade e não do campo. Outro motivo que afasta os
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jovens da atividade rural é a valorização dos estudos. O agricultor familiar entende que os filhos e
netos só terão uma vida melhor se puderem se dedicar a uma carreira acadêmica.
4.4 AS CONDIÇÕES DE VIDA
Embora considere que a vida no campo é dura e que os filhos e netos mereçam uma vida
melhor, o agricultor familiar se orgulha do que faz e não se imagina trabalhando com outra coisa. A
dificuldade que ele enxerga não está relacionada ao trabalho desgastante, mas sim às condições
externas à produção, tais como a tributação, a falta de apoio dos governos municipais, estaduais e
federais, e mesmo a maneira pejorativa com que a sociedade urbana o enxerga.
O agricultor familiar tem convicção de que é o seu trabalho que alimenta e sustenta toda a
sociedade. Mas afirma isso sem arrogância. Ele fala com desconsolo e tristeza de uma sociedade
que o olha como uma pessoa menor porque se veste de maneira humilde, tem pouco estudo e nem
sempre sabe usar as palavras de maneira correta. Ele desconhece o motivo dessa soberania urbano
sobre o rural, mas gostaria de compreender. Mesmo sendo visto como alguém que a sociedade
urbana julga ser menor, o agricultor acha que a vida é difícil, mas é boa.
A geladeira do agricultor familiar é farta. As prateleiras cheias de alimentos muitas vezes
contrastam com a simplicidade dos ambientes. As dificuldades de acesso a mercados, localizados na
rua, fazem com que os estoques sejam sempre grandes para não se correr o risco de nada faltar.
Alguns itens, como refrigerantes, são inclusive comprados em fardos. Em sua maioria, os alimentos
não são de marcas de primeira linha, porque mesmo que disponha de dinheiro para adquirir
produtos mais caros, o agricultor familiar é acostumado ao mais simples e se satisfaz com ele.
A simplicidade também dá o tom à maneira do agricultor familiar se vestir. Composto por
peças básicas, o guarda-roupas dele tem roupas de trabalho e roupas de passeio. Nunca uma peça
que pertence a um universo é usada noutro. Porque a roupa de trabalho é puída, furada e manchada.
Já a roupa de passeio é muito limpa e conservada – embora nem sempre seja nova.
Essa diferenciação mostra que existe uma grande preocupação em parecer bem para o
mundo fora da porteira. Para sair à rua, ele busca eliminar os resquícios que a terra deixa em si para
que não seja julgado como alguém sujo ou mal apresentado. Já na roça, ele não se importa com
julgamento. O trabalho justifica as condições de suas roupas e calçados (quando ele os usa, já que
muitos preferem trabalhar com os pés descalços) e ali, enquanto ele trabalha, não se importa que
seja visto assim.
Para além dos limites domésticos, o agricultor familiar sofre a dificuldade de acesso a
direitos civis, políticos e sociais básicos. Ao acesso a aposentadoria rural é um bom exemplo. Para
conseguir o benefício, o produtor precisa comprovar vínculo com a terra, seja por meio de escrituras
de imóveis, seja por meio de contracheques ou registros em carteira de trabalho. No entanto,
agricultores que não tiveram condições de escriturar os imóveis (outra dificuldade de acesso) ou
mesmo trabalhadores rurais que sobrevivem do trabalho na roça, mas que não tem vínculos formais,
nunca conseguem se aposentar.
Inúmeros outros exemplos podem ser citados na área de infraestrutura. O agricultor familiar
vive anos sem luz elétrica depois de se estabelecer em sua propriedade. As estradas que dão acesso
à suas terras são quase sempre esburacadas e mal cuidadas. Muitos dos benefícios que chegam são
realizados com a contrapartida do agricultor, que busca viabilizar equipamentos e insumos para a
realização de atividades como patrolamento e cascalhamento de estradas.
Embora não tenham acesso a muitos dos direitos básicos, o cumprimento de deveres é
exigido do agricultor familiar. Mesmo que ele não receba orientação para uso correto da água e para
o descarte de dejetos, ele é multado se faz despeja esgoto em lugar inapropriado. Mesmo sem nunca
ter recebido orientação técnica que falasse da importância de se preservar a vegetação nativa à beira
de uma nascente, ele é penalizado se arranca as árvores para seu gado pastar. Mesmo que considere
injusta a abordagem realizada por órgãos de fiscalização, tais como o Ministério Público ou por
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agências de defesa, o agricultor familiar costuma compreender o erro do que fez. Ele não culpa a
falta de orientação prévia, mas sim passa a se preocupar com o que é preciso fazer para continuar
trabalhando dentro do que determina a lei.
Tais condutas indicam a autonomia do agricultor familiar frente às autoridades públicas.
Acostumado a viver isolado e sem apoio, ele não espera que o poder público cuide da manutenção
dos seus direitos – o que pode significar certa autonomia no exercício de sua cidadania.
4.5 A RELAÇÃO COM A MÍDIA E COM O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
A relação do agricultor familiar com a mídia se constrói a partir do seu cotidiano de
trabalho. Para ele, a mídia é um instrumento fundamental que o mantém em contato com o mundo
exterior à propriedade e onde também pode ver a sua realidade ser retratada para a sociedade urbana
por meio dos programas rurais. Mas, assim como todas as outras atividades de seu cotidiano, o
contato com a mídia está sujeito às oportunidades geradas entre uma atividade e outra de trabalho.
A inserção da recepção de mídia no cotidiano do agricultor familiar se modifica conforme o
meio midiático a que se refere. Quando se tratam de produtos do rádio, observa-se que suas
características de um meio pano de fundo o permitem ser acessados mesmo durante a rotina de
trabalho do agricultor familiar. Ele se conecta às emissoras por meio de aparelhos elétricos ou a
pilha e também pelo celular.
O rádio é, de longe, a mídia preferida pelo agricultor familiar de Itapuranga. Por ser uma
mídia de baixo custo, de longo alcance e por suas características de pano de fundo, foi a mídia
referenciada por todas as famílias entrevistadas. Além disso, sua característica de oralidade e o
apreço da ferramenta pelos mais velhos fazem com esteja presente na em todos os lares rurais
visitados.
Em Itapuranga, há três emissoras locais que podem ser acessadas pela internet ou por
aplicativos de celular: a Rádio Mais FM, a Rádio Primavera FM e a Rádio Alternativa FM.
Embora também ouçam música e acompanhem outros programas das emissoras locais, os
programas jornalísticos da manhã são os produtos de mídia mais acessados pelo agricultor familiar.
Entre os conteúdos acessados, o de maior destaque é o Programa Microfone Aberto, da Rádio
Primavera, seguido pelo Mais Informação, da Radio Mais FM.
Assim como o acesso prioritário à programação do rádio, que acontece das 10h às 12h, o
principal acesso a conteúdos da TV também tem momento certo do dia para acontecer: a hora do
Jornal Nacional (JN). O programa jornalístico da TV Globo foi referenciado por todas as famílias
entrevistadas quando questionados sobre quais os conteúdos acessados na mídia televisiva. O
agricultor familiar considera que o JN é a principal ferramenta de mídia capaz de mantê-lo
informado a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. Por isso, considera importante assistilo diariamente ou, pelo menos, sempre que possível.
Contrapondo o acesso ao rádio e à TV, o agricultor familiar não tem hora prioritária para
acessar a internet. Por meio do smartphone, a mídia é acessada nos intervalos dos trabalhos
domésticos e da lida na roça. De maneira geral, a internet é acessada para usar as redes sociais,
como o Facebook e, em especial, o WhatsApp. É nessa última plataforma que ele gasta a maior
parte do tempo na internet, falando com familiares e compartilhando vídeos e fotos, especialmente
com os que moram longe.
Por sua vez, a mídia impressa não foi mencionada espontaneamente por nenhuma das
famílias entrevistadas como uma ferramenta utilizada para se informar. No entanto, o município
conta com o Jornal Impacto Xixá, publicação local que trata de informações de toda a região.
No geral, o agricultor familiar não tem o hábito de ler o jornal inteiro, nem de uma vez só.
Ele costuma passar os olhos no jornal e ler uma ou outra notícia que o interessa. Ele guarda um
exemplar da publicação em casa e, num outro dia, ou noutro momento, retoma a leitura de outro
conteúdo que o tenha interessado. O agricultor familiar dá preferência para conteúdos do próprio
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município – já que a publicação também retrata assuntos da região –, estabelecendo maior
relacionamento com os conteúdos locais, assim como acontece no rádio. Matérias com pouco texto
e imagens maiores também são lidas em primeiro lugar. Uma coluna que atribui nota dez e nota
zero para diferentes acontecimentos do município também tem especial atenção do agricultor
familiar.
O jornal não é considerado pelo agricultor familiar como uma publicação neutra. Ele
entende que se trata da uma publicação aliada à atual gestão municipal, o que o faz ler os conteúdos
com certa desconfiança.
5. CONCLUSÃO
A observação etnográfica permite compreender o cotidiano da agricultura familiar a partir
de sua lógica interna, para além da abordagem midiática e da imagem historicamente forjada. Por
meio da imersão, foi possível verificar o valor atribuído à terra como entidade sagrada e a posição
da casa como intermediária entre a roça e a rua. O trabalho e a comercialização de alimentos
apresentam-se como elementos determinantes do cotidiano do agricultor familiar. Verificou-se
também que os homens assumem o papel de provedores, as mulheres, de gestoras e os jovens, de
auxiliares – revelando a lógica da organização da família a partir da produção de alimentos.
No que se refere às condições de vida, o estudo mostra que, apesar de dura, a vida no campo
é considerada boa pelo agricultor familiar. A fartura e a própria capacidade de trabalho são
elementos fundamentais para o sentimento de apego à roça, mesmo diante das dificuldades de
acesso aos direitos básicos no meio rural.
Em se tratando de recepção de mídia, foi possível notar que o agricultor familiar se
posiciona diante das notícias abordadas. Durante a discussão que envolve uma escola pública do
município, os personagens do estudo evidenciam uma tomada de consciência política relacionada
ao acesso a um direito básico: a educação. Quando declara a preferência por programa de
entretenimento da TV em detrimento das publicações que envolvem questões políticas e
econômicas, o agricultor também denuncia pouco interesse no exercício de direitos políticos. Ao
criticar os sinais de internet e de rádio, ele mostra ainda interesse pelo exercício do direito de acesso
à informação. Ao elogiar a participação de médicos e dentistas em programas de rádio, o agricultor
também indica que a mídia é uma ferramenta que fornece importantes informações para a
manutenção da saúde, outro direito social básico.
A maneira como o agricultor familiar reage aos produtos de mídia mostramque a produção
de sentido a partir da recepção de mídia se dá de maneira negociada (HALL, 2003). Isso significa
dizer que o receptor investigado pela presente pesquisa não pode ser considerado um “dopado
cultural” (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2002), revelando certa autonomia das audiências.
Tais indícios são fundamentais para compreender como o acesso à mídia se relaciona com o
cotidiano e com o exercício da cidadania no meio rural. A recepção de mídia auxilia na
configuração do espaço da cidadania meio rural. Mesmo que não se trate de uma cidadania ativa,
uma vez que as críticas e desaprovações quanto ao que é veiculado se manifestem apenas no
ambiente doméstico, há que se considerar essa relação, que evidencia a postura negociada.
Inserido no cotidiano da família rural sem prejuízos para a atividade produtiva, foi possível
notar como o rádio é capaz de estabelecer conexão com a sociedade para além dos limites da
porteira. Encontram-se aqui as evidências de que a mídia assume papel importante no cotidiano
rural. Conectando indivíduos do campo e da cidade em torno de discussões comuns a toda a
comunidade, o aprofundamento da recepção dos programas jornalísticos radiofônicos no meio rural
pode apontar caminhos sobre os sentidos atribuídos pelo agricultor familiar à informações
recebidas.
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A METAPESQUISA EM COMUNICAÇÃO: SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO
TRABALHO DOMÉSTICO NAS PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS1
Louize Nascimento2
RESUMO
Este artigo tem como objetivo principal realizar uma pesquisa exploratória sobre as publicações
acadêmicas da área da Comunicação que abordam a temática das trabalhadoras domésticas. Antes
de adentrar na análise, o texto resgata as características do campo comunicacional seus limites e
potencialidades. Logo em seguida são apresentadas as vantagens de realizar a metapesquisa como
sendo um panorama do que já foi estudado sobre o assunto. O corpus compreende quatro
dissertações e uma tese selecionadas através do catálogo da Capes no sistema de busca por
palavras-chave. Todas as pesquisas foram publicadas entre 2007 e 2016, oriundas dos Programas de
Pós-Graduação e foram caracterizadas quanto: aos autores, as datas das publicações, às instituições
filiadas, as abordagens teóricas utilizadas eas opções metodológicas. Constata-se que os estudos
acadêmicos na área comunicacional sobre a temática do trabalho doméstico ainda são incipientes,
restando muitas lacunas a serem preenchidas, principalmente na pouca diversidade dos aportes
metodológicos.Além disso, o intuito é explorar e ampliar as referências bibliográficas para num
futuro próximo auxiliar na construção da dissertação de mestrado desta estudante.

Palavras-chave: Metapesquisa; Campo comunicacional; Trabalho doméstico.

1. INTRODUÇÃO
Durante o Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Comunicaçãoda
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2018, uma dúvida era recorrente entre os pareceristas:
Onde está a pesquisa da pesquisa? Com o intuito de responder esta pergunta e futuramente evitar
percalços na dissertação, este trabalho se propõe a iniciar uma pesquisa exploratória sobre o que já
foi realizado na área da Comunicação com a temática do trabalho doméstico.
Esta metapesquisa procurou desvendar quais as principais opções teóricas e metodológicas
utilizadas pelos estudantes de pós-graduação em Comunicação nas publicações sobre como o
trabalho doméstico aparece nos estudos sobre a midiatização.A seleção compreende poucos
estudos, quatro dissertações e uma tese identificados através do sistema de busca no site da Capes.
O corpus reduzido deu-se pela opção de realizar a busca através de palavras-chave e filtragem da
área da Comunicação. Foram utilizados os seguintes termos com aspas: trabalhadoras domésticas,
empregada doméstica e trabalho doméstico, restando cinco publicações. Houve também a inserção
da palavra trabalho doméstico sem o uso das aspas e referente às publicações dos últimos cinco
anos resultando em 1.117 estudos, após a leitura dos títulos sobraram dois trabalhos. A análise
apurada não compreenderá dois textos que não foram encontrados em suas versões completas, mas
serão citados para futuras investigações.
Inicialmente o artigo discute a constituição do campo da comunicação como um espaço
ainda em construção e constituição. Posteriormente, o percurso teórico e metodológico desta
metapesquisa, explicita a problematização do objeto de estudo e as mudanças nos objetivos,
1
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enfoques e métodos de investigação. No terceiro tópico analisam-se as cinco publicações levando
em consideração as seguintes categorias: os autores, as datas das publicações, as instituições
filiadas, as abordagens teóricas utilizadas e as opções metodológicas. Nas considerações finais são
evidenciados os principais desafios apontados pela metapesquisa e suas implicações na produção do
conhecimento em comunicação.

2. CONSTITUIÇÃO DO CAMPO COMUNICACIONAL
Martino (2006) organiza o desenvolvimento do saber comunicacional em cinco fases. O précientífico, anterior a 1920, é marcado pela formação histórica de um processo comunicacional
próprio, ou seja, os estudos são confundidos com a própria discussão da atualidade não havendo um
afastamento teórico. A segunda etapa, de 1920 a 1930, ocorre o flerte com a ciência para avaliar os
efeitos da imprensa tendo como exemplo os trabalhos de Walter Lippmann. Entre os anos de 40 e
50, durante o período da Segunda Guerra Mundial existe um grande investimento em pesquisas que
desenvolvessem estratégias de uso dos veículos de imprensa, rádio e o cinema. Neste período,
especialistas de outras áreas como psicólogos, linguistas, e sociólogos são convocados para
contribuir com os estudos em Comunicação. A quarta fase, de 1960 a 1970, apresenta duas
tendências: pesquisas empíricas e o viés crítico de engajamento com as lutas sociais. De qualquer
maneira, a interdisciplinaridade se impõe na construção do pensamento epistemológico. Após os
anos 80, os debates epistemológicos ficam em segundo plano e o olhar volta-se para a novidade dos
aparatos tecnológicos. Neste período, o termo ‘campo’ surge para designar a área da comunicação.
Ainda assim, é consenso que “a área é bastante variada: objetos de pesquisa, metodologias,
domínios temáticos, abordagens, interpretações... tudo, no campo comunicacional, parece ir ao
encontro da diversidade e da polêmica” (MARTINO, 2006, p.44).
Já para Braga (2006) um dos problemas para a área não é a de estabelecer limites, pois já se
constitui como um ramo do conhecimento, talvez o grande desafio seja estabelecer diálogos com os
outros campos, mas mantendo os enfoques nos fenômenos comunicacionais. Neste sentido, não
parece correto caracterizar o objeto da comunicação como um ‘tema’, por exemplo, o trabalho
doméstico. Apesar de ser compreensível a confusão, pois em diversas situações o fenômeno
comunicacional é visto como um apêndice de outras questões.
A diferença parece ser que em todas as demais áreas observa-se a comunicação enquanto
processo que faz funcionar alguma outra atividade ou instância de interesse social-humano
– a literatura, a linguagem, a política, as trocas econômicas, etc. No campo específico da
Comunicação, inversamente, os diferentes objetivos e objetos do humano e do social é que
seriam percebidos pelo ângulo prioritário da comunicação que os organiza e que deles
decorre. (BRAGA, 2011, p. 67).

Neste sentido, o artigo procura identificar nos cinco trabalhos acadêmicos selecionados os
aspectos da midiatização social em que há um fluxo de interação e resignificação da mensagem, ou
seja, “trata-se de ver, a interação social comunicacional em funcionamento, com seus objetivos,
processo e tensões plurais” (BRAGA, 2011, p. 69). Dessa maneira, para o autor, o que constitui a
comunicação como disciplina é sua capacidade de formular questões sobre perspectivas próprias
que as outras áreas não farão. Isto não significa reduzir a diversidade do campo, mas encontrar
ângulos e interfaces ainda não debatidos.
Outro aspecto que pode dispersar a atenção do pesquisador são os instrumentos midiáticos e
a confusão, não rara, do estudo em Comunicação ser associado ao mero conhecimento dos
dispositivos informacionais, ignorando que “o princípio da midiatização orienta a priori a
representação e a interpretação dos fenômenos” (SODRÉ, 2007, p. 17). Ou seja, para o autor a
midiatização não é somente “a veiculação de acontecimentos por meios de comunicação (como se
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primeiro se desse o fato social temporalizado e depois o midiático, transtemporal, de algum modo),
e sim o funcionamento articulado das tradicionais instituições sociais com a mídia” (SODRÉ, 2007,
p. 17). Para que os pesquisadores não se debrucem somente sobre os estudos de mídia, segundo
Sodré é preciso que a comunicação seja vista como condição originária do ser humano,
considerando o nível relacional com o vinculativo.
Daí o imperativo ético-político, logo, coletivo, de uma formação cognitiva crítica, não para
simplesmente aumentar o potencial interpretativo de atores individualizados do estamento
intelectual (professores, escritores etc.), e sim para possibilitar uma «intervenção»
politicamente transformadora, por parte de minorias e grupos de militância no campo da
apropriação popular dos meios de comunicação. Um exemplo de ação crítica é a exposição
dos limites das concepções do construtivismo social, que nos mostram como os grupos
sociais constroem discursivamente a realidade percebida, mas não conseguem divisar as
fronteiras políticas dos discursos. (SODRÉ, 2007, p. 22)

Este elemento essencial das pesquisas em Comunicação, caracterizado por Sodré como
possibilitar uma intervenção politicamente transformadora será observado nas publicações
analisadas neste artigo.

3. PERCURSO DA METAPESQUISA
O corpus compreende quatro dissertações e uma tese identificados através do sistema de
busca no site da Capes. Para a seleção foram utilizados os seguintes termos com aspas:
trabalhadoras domésticas, empregada doméstica e trabalho doméstico, restando cinco publicações.
Houve também a inserção da palavra trabalho doméstico sem o uso das aspas e referente às
publicações dos últimos cinco anos resultando em 1.117 estudos, após a leitura dos títulos sobraram
dois trabalhos. A análise apurada não compreenderá dois textos que não foram encontrados em suas
versões completas, mas serão citados para futuras investigações.
O estudo compreenderá que as perspectivas epistemológicas podem ser encontradas na
apropriação de teorias de outras áreas, referenciais próprios dos estudos comunicacionais ou até
mesmo nos métodos e técnicas utilizadas nas investigações. Afinal, a metapesquisa tem como
finalidade mapear a contribuição dos estudiosos para uma determinada área do conhecimento.
A metapesquisa fundamenta-se na ideia de que boa parte desta forma de produção científica
é resultado de sínteses, desdobramentos e avanços das questões abordadas em trabalhos
científicos, referenciados na literatura. Justifica-se também pela necessidade de que sejam
identificadas as tendências de utilização de determinadas perspectivas teóricas e
epistemológicas, ou de certos autores e obras. (MATTOS E VILLAÇA, p. 204, 2012)

Para os autores deveria haver mais investimento do desenvolvimento de metapesquisas que
permitam uma maior reflexão sobre os aportes teóricos e metodológicos das pesquisas
desenvolvidas. A discussão sobre a validade, relevância e pertinência para o avanço do saber é
fundamental para que a cada novo estudo não estejamos inventando a ‘roda’ novamente.
Esta analise tentará identificar, nas publicações acadêmicas selecionadas, a dimensão
processual da comunicação, visto que alguns trabalhos focalizam mais alguns condicionantes
socioculturais abrangentes ou um olhar parcial a respeito dos dispositivos tecnológicos. Segundo
Braga, Santos e Mattos (2009) a expansão das pesquisas e dos artigos científicos sobre a temática
das não recebeu ainda tratamento adequado no campo, muito embora nos últimos tempos a noção
de interação tenha se mostrado a mais apropriada para, não apenas nomear, mas compreender o
processo comunicativo.
Martím-Barbero (2009) compartilha desta ideia ao refutar a noção de Comunicação como
paradigma da engenharia e conectar com as interfaces das interações. Para ele a linguagem é cada
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vez mais intermedial e, por isso, o estudo tem que ser claramente interdisciplinar. “Ou seja, estamos
diante de uma epistemologia que coloca em crise o próprio objeto de estudo” (MARTÍMBARBERO, 2009, p. 153). Se antes os meios expressavam a identidade da comunicação, hoje ela
está na interação e hibridação das linguagens.
O fato mais importante que está ocorrendo na comunicação não é o que está acontecendo na
tecnologia, mas na comunicação como uma chave de transformação política, como esboço
de uma nova democracia. Isto é, as pessoas sabem que, na comunicação, começam a ter um
poder que nunca tiveram, que não é só a palavra, são os contos, músicas, narrativas, não
apenas a transmissão da palavra, mas a visibilidade política para se fazerem presentes com
novas formas de cidadania. Acredito que isso é fundamental. Está ocorrendo agora, e é o
que me dá esperança. (MARTÍM-BARBERO, p.161, 2009)

Com esta visão otimista sobre o poder da comunicação, partiremos para a análise dos
trabalhos de pós-graduação na área da Comunicação e suas interfaces com outros campos do
conhecimento.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS PUBLICAÇÕES
A seguir o artigo apresenta um quadro com as cinco publicações levando em consideração
as seguintes categorias: os autores, as datas das publicações, as instituições filiadas, as abordagens
teóricas utilizadas e as opções metodológicas. A análise posterior segue a sequência e ordem do
quadro abaixo:
Pesquisadores
Janaina Vieira
de Paula Jordão
Max Milliano
Tolentino Melo
Odinaldo da
Costa Silva
Danila Gentil
Rodriguez Cal
Danila Gentil
Rodriguez Cal
Maria Elena
Ordonez Garcia
*
Soares do BemArim *

Data
2008

Instituição
UFG

Aporte teórico
Estudos Culturais

2016

UFF

Análise Narrativa

Aporte metodológico
Entrevista e análise do
discurso
Análise Fílmica

2007

UNB

2007

UFMG

2014

UFMG

Multi-métodos:
Estudos Culturais
Teoria
Deliberacionista
Teoria do
Reconhecimento

Grupo focal e análise do
discurso
Grupo focal e análise do
discurso
Grupo focal e análise do
discurso

1990

USP

1988

USP

Quadro 1 - Lista de trabalhos acadêmicos analisados
Fonte: a autora (2018)
* Publicações não encontradas em suas versões completas.
A dissertação ‘Beleza que põe mesa. A relação de trabalhadoras domésticas com mídia,
beleza e consumo’ (JORDÃO, 2008) propõe compreender a relação dos grupos subalternos com a
mídia e seus processos de consumo. O trabalho considera a centralidade da mídia na mediação dos
sujeitos com a realidade e sua influência nos processos de subjetivação dos indivíduos. A estudante
entrevistou trinta e uma trabalhadoras domésticas na cidade de Goiânia a fim de analisar os
conceitos de beleza e a programação midiática mais consumida. Neste estudo, a comunicação é
encarada como uma via mão dupla em que as classes populares se relacionam com os conteúdos de
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forma negociada. O aporte teórico escolhido foi os estudos culturais com a utilização dos principais
autores Canclini, Hall e Martím-Barbero. O percurso metodológico desta análise qualitativa deu-se
através da técnica da entrevista gravada por meio de perguntas semi-estruturadas em que o
entrevistador faz interferências sempre que achar necessário. As entrevistas foram estudadas a partir
da análise do discurso de linha francesa de acordo com os autores Pêcheux e Bakthin. Por fim, a
pesquisadora identificou padrões de consumo midiático através das falas das trabalhadoras
domésticas.
O estudo ‘Personagens brasileiras: as domésticas de Gabriel Mascaro e Anna Muylaert’
(MELO, 2016) objetiva identificar as estratégias adotadas pelos produtores dos filmes para a
caracterização de uma personagem historicamente marcante no cotidiano brasileiro que são as
trabalhadoras domésticas. A pesquisa se estrutura a partir de dois vieses teóricos: um estudo dos
conceitos e técnicas narrativas de construção da personagem, em reflexão que busca incorporar as
possíveis contribuições de diretores, roteiristas e atores neste processo e um breve percurso
historiográfico elaborado a partir da identificação das principais tendências de representação da
empregada no imaginário social brasileiro e a sua reverberação no audiovisual. A metodologia
utilizada para compreender e interpretar as duas obras em um contexto social e de produção é a
análise fílmica com as referências de Grierson, Aumont e Marie. O estudante chega a conclusão que
mesmo os filmes apresentando as domésticas como protagonistas ainda o viés é de manutenção com
a tradicionalidade e tipificações.
Outra pesquisa de análise cinematográfica é ‘Doméstica – O filme: um estudo de recepção
com profissionais do Distrito Federal’ (SILVA, 2007). Segundo o estudante, o objetivo do trabalho
é entender a relação imagem e som no cinema brasileiro e sua contribuição na construção de
identidades e representações de determinados grupos sociais. Do ponto de vista teóricometodológico o trabalho adota a proposta de muti-métodos, incluindo os Estudos Culturais, estudos
de recepção, análise da imagem, grupos focais, análise do discurso e representação. Os principais
autores utilizados foram Williams, Hall e Foucault. O pesquisador conclui que a construção
audiovisual das trabalhadoras domésticas reforçou estereótipos, porém as domésticas se sentiram
em alguma medida representadas. Os excessos e lacunas não passaram despercebidos pelo grupo
focal analisado.
O estudo ‘Entre o privado e o público: contextos comunicativos, deliberação e trabalho
infantil doméstico (TID)’ (CAL, 2007) propõe analisar os embates discursivos nos casos de práticas
sociais arraigadas na cultura brasileira. A publicação analisa o enfrentamento do TID no Pará,
onde, desde 2001, é desenvolvido o Programa de Enfrentamento do Trabalho Infantil Doméstico
(Petid). Foram compreendidos três contextos comunicativos: campanha publicitária do Petid; a
cobertura da mídia impressa paraense durante cinco anos (de 2000 a 2004); e, por fim, os discursos
de patroas de meninas trabalhadoras domésticas, apreendidos por meio de grupos focais, a respeito
do TID, dos materiais de publicidade do Petid e das matérias da imprensa sobre o assunto. A
pesquisa parte de algumas questões já que a mídia pode ser considerada um ambiente autônomo:
como ela tematizou o trabalho infantil doméstico e o próprio Petid? Como ela acolheu os discursos
sobre o trabalho infantil doméstico? Como ela definiu o lugar desses discursos? Quais foram as
vozes chamadas a se pronunciar? O aporte teórico apresenta autores ligados a Teoria
deliberacionista como Habermas, Gutmann e Thompson. Como método de coleta de dados a
escolha deu-se para os grupos focais porque sua forma dinâmica permite a interação entre as
participantes. A conclusão revela que o tema é divulgado de maneira diplomática de modo a evitar
o tom agressivo e provocar desacordos.
De maneira complementar, a tese ‘Configuração política e relações de poder no trabalho
infantil doméstico: tensões nos discursos dos media e de trabalhadoras’ (CAL, 2014) a mesma
pesquisadora objetiva compreender as relações de poder que atravessam o Trabalho Infantil
Doméstico (TID) e analisar como elas atuam na configuração política dessa questão. Neste sentido,
a pesquisa pretende saber como as relações de poder atuam na configuração política do trabalho
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infantil doméstico tanto a partir do ponto de vista das próprias envolvidas quanto no âmbito de
visibilidade ampliada dos media, num contexto social em que grupos de advocacy constroem uma
luta pública contra esse tipo de trabalho infantil e contam com apoio dos media. Alguns
questionamentos são realizados: qual o lugar atribuído a esses sujeitos diretamente afetados pelo
TID nessa discussão? Quais os sentidos que elas constroem acerca do trabalho infantil doméstico? E
as quais as reverberações disso para a configuração política do TID? Para tentar responder estas
perguntas, a autora pressupõe que entre o reconhecimento ideológico e a luta política haveria um
espaço de disputas, resistências e construção de solidariedade. As conclusões apontam que,
dependendo do tema em questão, o jogo entre relações de poder pode repercutir em práticas
políticas de aceitação, resistência ou demonstração de injustiças. Os principais autores citados
foram Habermas, Mansbridge e Honneth sobre a Teoria do Reconhecimento. O percurso
metodológico seguido tem a angulação analítica sugerida pela autora Allen e três aspectos são
considerados: posições dos sujeitos, significações culturais e práticas sociais. Os princípios da
Análise Crítica do Discurso também são considerados a partir dos autores: Paltridge, Fairclogh e
Wodak.

5. CONCLUSÃO
Apesar do corpus reduzido é possível identificar a pouca diversidade de aportes
metodológicos entre as publicações. A Análise do Discurso esteve presente em quatro dos cinco
trabalhos considerados. Ainda assim, não faltam perspectivas de análise distintas dos aportes
epistemológicos aos quais recorrem os pesquisadores do campo para estudar o tema. Em duas
pesquisas aparecem os Estudos Culturais, em uma a Análise Narrativa, outra a Teoria
Deliberacionista e, por fim, a Teoria do Reconhecimento. Não é raro, salientamos, que estas
pesquisas muitas vezes emprestam de outras áreas – Sociologia, Direito, entre outras -conceitos e
teorias que representam valiosas contribuições para a construção do capital teórico sobre esta
questão.
Finalmente, este artigo não pretende esgotar as possibilidades de interpretações sobre o
assunto, nem mesmo responder a todas as questões que dele emergem. Tem como finalidade a
elaboração de um mapa que contribua para a compreensão dos lugares epistemológicos ocupados
pelos estudiosos. Dessa forma, espera-se que estimule outros esforços no sentido de identificar os
elementos constitutivos do campo, amplo e magnífico, da Comunicação.
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DISPOSITIVO PREFS: A CONFIGURAÇÃO DE UM ESPAÇO INTERACIONAL ENTRE
ATORES E INSTITUIÇÃO NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS1
Eduardo Covalesky Dias
RESUMO
O artigo realiza uma aproximação conceitual com base na observação empírica das estratégias
desenvolvidas pela Prefeitura de Curitiba nas redes sociais digitais entre 2013 e 2016. Intitulo como
“dispositivo Prefs” o conjunto de operações comunicacionais empreendidas pela instituição e pelos
indivíduos em resposta aos objetivos estratégicos da instituição neste ambiente. A soma destas
operações caracteriza um dispositivo interacional tentativo, nos termos de Braga (2017). Na
sequência, apresenta-se algumas caracterizações do dispositivo, componentes e elementos,
estratégias, movimentos e arranjos que colaboram para a montagem. Incidem, a partir daí, processos
tentativos de regulação, disrupção e emergência de novas inteligibilidades. O trabalho é
desenvolvido com base em leituras teóricas e levantamentos bibliográficos sobre o que já foi
produzido em relação ao objeto. Por fim, considera que a perspectiva comunicacional do objeto é
relevante para compreender relações de reconhecimento mútuo, indicadas pelas práticas
interacionais entre atores e instituição no contexto do dispositivo. O trabalho se desenvolve no
contexto de pesquisa de doutorado em andamento e busca visualizar os processos comunicacionais
do objeto sob a ótica de uma sociedade em midiatização.
Palavras-chave: dispositivo; Prefeitura de Curitiba; interação; redes sociais digitais; midiatização.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho a seguir integra pesquisa de doutorado em que se desenvolve uma análise mais
ampla sobre o objeto em questão. A intenção do autor é expor algumas percepções preliminares que
se encontram em processo e que estão no contexto de qualificação da pesquisa. Além disso, a
pretensão é apresentar o funcionamento percebido do objeto a partir da noção de dispositivo
interacional desenvolvida por Braga (2017) e que deriva de Foucault (1979).
Intitulo como dispositivo Prefs a soma entre o conjunto de operações empreendidas pela
Prefeitura de Curitiba nas redes sociais digitais (majoritariamente Facebook, mas também Twitter,
Instagram e Snapchat) e o conjunto de operações empreendidas pelos indivíduos em resposta aos
objetivos estratégicos da instituição. A soma destas operações caracteriza um dispositivo
interacional tentativo.
Considera-se que é possível observar os processos de formação de um dispositivo em
diversas etapas: 1) a Prefeitura de Curitiba se posiciona no ambiente digital a partir de 2013 com o
objetivo estratégico de fomentar a participação dos indivíduos na coleta de informações para a Lei
Orçamentária Anual de 2013 (KLENK, 2017, p. 52); 2) as ações buscam responder urgências sobre

1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do 10 oENPECOM.
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como uma instituição burocrática estatal deve se adaptar a novos espaços de interação com os
indivíduos – estrategicamente, observa-se tendências e posicionamentos de outros órgãos nas redes
sociais digitais e arranja-se uma forma de atuação (2017, p. 52); 3) ativado por uma rede
estabelecida entre vários elementos, o dispositivo Prefs começa a se consolidar a partir de um
processo triádico: as ações regulatórias da instituição, as novas inteligibilidades ascendentes, coproduzidas pelos indivíduos, e as disrupções produzidas pelos indivíduos e agenciadas pelo próprio
dispositivo.
Este dispositivo se estabelece e aqui é nomeado como Prefs por este ser o nome adotado no
processo interacional tanto pelos indivíduos quanto pela Prefeitura para se referir a estes espaços,
ou conjuntos de atuações da instituição nas redes sociais digitais. Esta estratégia de atendimento,
interação e posicionamento começa a ser reproduzido por outras prefeituras brasileiras – de modos
distintos, mas com alguns objetivos comunicacionais e políticos em comum.
Aos poucos, os discursos se consolidam, as experiências se multiplicam por meio de outras
instituições, que interagem também entre elas como forma de reconhecimento e legitimação das
estratégias comunicacionais; ao mesmo tempo, precisam lidar com as demandas, os contrapontos e
as co-produções de sentido dos indivíduos na interação com estas instituições. O dispositivo Prefs,
portanto, afirma-se como discurso referencial para o posicionamento institucional de prefeituras em
redes sociais digitais – até que haja novas mudanças estratégicas, sejam de natureza regulatória,
disruptiva ou de novas inteligibilidades.
A busca pela caracterização da dispositividade do objeto em questão é, também, um
exercício particular de síntese. A proposta da atividade tem como objetivo descrever as etapas e os
processos que consolidam ou encaminham as relações entre componentes e participantes em direção
à formação de um dispositivo interacional. Mais do que uma descrição, este trabalho pretende
produzir inferências sobre as dinâmicas produzidas no funcionamento interno e também com
componentes externos.
O desafio da caracterização do dispositivo é compreendê-lo a despeito das definições
institucionais e da percepção do “outro” sobre a consolidação de sistemas de funcionamento: é
comum estarmos integrados, como partícipes do dispositivo, mesmo que racionalmente não
estejamos cientes ou não nos reconheçamos como integrantes destes sistemas.
2. CARACTERIZAÇÕES DO DISPOSITIVO

Para caracterizarmos o dispositivo Prefs, é necessário descrever os componentes desta rede.
A Prefeitura de Curitiba mantém uma série de meios de comunicação, utilizados com objetivos e
322

estratégias específicos: site institucional (www.curitiba.pr.gov.br), Central 156, Colab.re, página no
Facebook, perfil em Twitter, Instagram e Snapchat, além de jogos digitais como Clean City (coleta
seletiva do lixo) e Alter (simulação de situações de inclusão de pessoas com deficiências). Mais
recentemente, em contato com representantes da atual gestão, há a informação de que a Prefeitura
mantém grupos ativos de contato com o cidadão também no WhatsApp.
Desde 2013, um conjunto de estratégias de comunicação começou a ser implementado com
o objetivo de impulsionar a interação entre indivíduos. Até então, a Secretaria Municipal de
Comunicação Social mantinha o site institucional e a Central 156 como principais espaços de oferta
de serviços, respostas e interação entre os indivíduos e o Poder Executivo.
Conforme entrevistas, realizadas publicamente por pessoas que participaram da equipe de
implantação das redes sociais da Prefeitura de Curitiba, em 2013 – Alvaro Borba e Marcos
Giovanella –, a demanda surgiu após a eleição de Gustavo Fruet como prefeito em 2012. O objetivo
era produzir uma estratégia que aproximasse a Prefeitura do cidadão curitibano (KLENK, 2017)
com vistas à participação nas consultas públicas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual de 2013.
A pesquisa realizada por Giovanella apontava diversas tendências em comunicação digital.
No primeiro semestre de 2013, a equipe e a estrutura de trabalho foi montada, junto à Secretaria
Municipal de Comunicação Social, e as ações via redes sociais começaram a acontecer no mês de
junho.
A página entrou no ar às pressas, para que pudesse ser usada como ferramenta para as
consultas públicas que na época colheram sugestões para a Lei Orçamentária Anual (LOA)
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em 2013, as audiências foram transmitidas pela
internet, em uma página dentro do site oficial do Município. Na época, o Facebook ainda
não contava com recursos de transmissão ao vivo. Mas as redes sociais eram usadas para
que a população interagisse com a Prefeitura durante as consultas públicas. (KLENK, 2017,
p. 52)

A nova estratégia demandou, também, adaptações de uma instituição com processos já
estabilizados – desde 1984, a Central 156 é o principal canal de atendimento da Prefeitura de
Curitiba. O projeto original proposto em 2013 priorizava o atendimento ao cidadão por meio das
redes sociais, com o objetivo de ampliar as ferramentas para além dos canais tradicionais. “A
integração entre os sistemas e a implementação de um maior número de serviços online, no entanto,
não se concretizou como esperado, principalmente por dificuldades operacionais e orçamentárias”
(KLENK, 2017, p. 52-53).
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Atualmente, não existem dispositivos legais que especifiquem, direta ou indiretamente, a
utilização de espaços comunicacionais como as redes sociais digitais para a prestação de contas ou a
participação dos indivíduos em questões de interesse público. No entanto, estas estratégias se
colocam cada vez mais como necessárias para o provimento de informações públicas, de
accountability, de participação, bem como são espaços estratégicos para o marketing político –
sejam estes espaços utilizados para uma racionalidade instrumental ou comunicacional, nos termos
de Jürgen Habermas, o uso em si é crescente tanto por parte dos órgãos públicos quanto por parte
dos indivíduos na relação com estes. Ainda que seja facultativo o tipo de meio e o formato
utilizado, as experiências são testadas tanto como parte dos deveres de transparência atribuídos aos
órgãos públicos quanto como percurso natural de aproveitamento das tecnologias disponíveis para a
divulgação dos atos públicos e políticos de gestão.
A Lei da Transparência (Lei nº 12.527 de 18/11/2011) define, no artigo 5, que “é dever do
Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” e, conforme o
artigo 8, “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos,
a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”.
Não há, portanto, nenhum dispositivo legal que obrigue órgãos públicos a utilizarem espaços
digitais como forma de divulgação. Este conjunto de estratégias, quando levadas a cabo, ainda
pertencem ao que costumamos chamar de “vontade política”. A ideia de que as redes sociais digitais
poderiam servir para um propósito ligado à administração pública, somada à demanda, ao plano de
ações e ao provimento de recursos materiais para a efetivação da ação, atrelado à vontade política
de execução, possibilitaram o avanço da estratégia. Em fluxo contrário, os indivíduos já presentes
aos milhares nas redes sociais digitais mantinham demandas ao poder público em seus perfis
pessoais, em conexão com círculos privados ou comunitários, distantes da percepção e do
reconhecimento destas demandas por parte de integrantes dos órgãos competentes.

3. CONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO PREFS: ARRANJO, DESENCADEAMENTO E
MONTAGEM
A rede estabelecida entre estes componentes é o que chamamos de “dispositivo Prefs”.
Como afirmado anteriormente de forma breve, este nome surge no processo interacional entre
indivíduos e Prefeitura – estrategicamente lapidado pela equipe de gestão a partir de práticas de
marketing mas amplamente adotado pelo público em geral para se referir à Prefeitura de Curitiba
324

nas redes sociais. A personificação e a antropomorfização de marcas é uma estratégia bastante
utilizada e desenvolvida pela publicidade há décadas, teorizada a partir da década de 1990 por
Aaker (1997) e Fournier (1998) que, ao agregar teorias e metodologias da Psicologia, argumentam
que a personalização da marca se associa a questões de âmbito cognitivo e subjetivo do consumidor
(CARRERA, 2016). Esta estratégia tornou-se prática recorrente no posicionamento de marcas,
empresas e instituições não-humanas para se relacionar com os indivíduos aos quais são correlatos.
Os processos que interligam os componentes do dispositivo são dotados de dinâmicas que o
tornam um objeto em constante transformação – é possível observar fluxos triádicos contínuos de
tentativas de regulação, disrupção e produção de novas inteligibilidades nas relações que integram
participantes internos e externos ao dispositivo Prefs. Todos estes fluxos, no entanto, fundam-se em
sua gênese para “responder a uma urgência”, como fala Michel Foucault, com a “predominância de
um objetivo estratégico”. É necessário abalizar os limites e as condições de gênese e montagem
enquanto sujeito-pesquisador para que se perceba um equilíbrio entre estes processos, pois, da
intenção à ação, um amplo espectro moral é possível de ser atribuído aos objetivos de montagem do
dispositivo – otimistas ou pessimistas, positivos ou negativos.
O posicionamento adotado possui estratégias agregadas e compartilhadas entre vários
campos: político, jurídico, mercadológico e midiático. Está sujeito, também, às sanções e às
atribuições de legitimidade destes campos. Assim, observa-se que, politicamente, entre 2013 e
2016, há um intencional “descolamento” entre a imagem da instituição e a imagem do prefeito. A
estratégia de personificação referida anteriormente trata de atribuir uma personalidade à instituição,
dotada de sentimentos e racionalidades, desvinculada de Gustavo Fruet e sua gestão.
Evidentemente, ainda que a estratégia de comunicação visasse a um incremento na
participação, a uma aproximação do cidadão com a prefeitura, havia um esforço institucional de
produzir imagens positivas da Prefeitura e da cidade. Destaca-se este esforço como um ponto de
tensão entre os parâmetros de uma comunicação pública ideal, fundamentada em preceitos
deliberativos, e parâmetros pragmáticos encontrados na prática da experiência – um cálculo
político, necessário para o equilíbrio entre as estratégias compartilhadas dos campos sociais que
incidem sobre o dispositivo.
O dispositivo apresenta diferenças entre o objetivo desejado e o realizado e existem diversos
fatores que contribuem constantemente para variar esta diferença – a tecnologia utilizada, os marcos
legais, as reações externas, as reações internas, o contexto político, etc. São dinâmicas contínuas,
que perpassam a existência do dispositivo enquanto há a possibilidade de regular o objetivo
pretendido. A possibilidade de regulação do objetivo, no entanto, não determina que o dispositivo
seja de natureza regulatória – pelo contrário, esta mesma substância pode ocupar espaços distintos
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na matriz triádica exposta anteriormente.
O dispositivo se constitui em função de um objetivo estratégico. No entanto, o duplo
processo é o que garante a existência do dispositivo. Ora, o que garante tal existência se não houver
continuidade neste duplo processo?

4. DINÂMICAS, CONTEXTOS E PROCESSOS: COMO OPERA A PREFS?

A força triádica do dispositivo é observada na dinâmica que se pode observar no
funcionamento e na ação que os participantes empreendem em torno dos objetivos estratégicos.
Diversas miradas são possíveis de serem observadas, e cada ponto de vista permite visualizar
dinâmicas que se relacionam a campos distintos e que, integrados, ajudam a fortalecer um processo
estruturante.
Um destes pontos de vista está vinculado ao meio e à forma como o campo midiático incide
sobre e lapida os objetivos estratégicos a partir de um agenciamento que não é do domínio
regulatório da instituição Prefeitura de Curitiba. As estratégias levadas à prática estão vinculadas a
capacidades tecnológicas.
Quando se especifica a página da Prefeitura de Curitiba no Facebook, observa-se que os
conteúdos produzidos neste espaço da rede social digital estão sujeitos a lógicas da plataforma que
agenciam as ações da instituição. Ainda que a Prefeitura, na gestão 2013-2016, afirme não ter
utilizado anúncios pagos e ter trabalhado apenas com estatísticas orgânicas da plataforma, há a
sujeição a lógicas algorítmicas produzidas pela própria plataforma e experimentadas, em um
sucessivo movimento de tentativa e erro, com o objetivo de se perceber quais são as práticas que
geram maior sucesso em relação ao objetivo proposto.
O alcance orgânico, por exemplo, é uma medida recorrente para metrificar o sucesso de
ações de marketing, assim como o engajamento – que contabiliza curtidas e reações, comentários e
compartilhamentos. O sucesso da Prefs como estratégia de comunicação e marketing gerou efeitos
no comportamento adotado por outras prefeituras brasileiras para se posicionar nas redes sociais,
como é o caso de grandes capitais, que dinamizaram o teor formal de seus conteúdos institucionais,
mas também de cidades de menor porte, que observaram neste contexto uma oportunidade de se
aproximar dos indivíduos.
O cálculo político é outro fator de avaliação do sucesso da experiência, que faz pesar efeitos
positivos ou negativos e geram uma série de rearticulações. O dispositivo Prefs surgiu na gestão de
Gustavo Fruet (2013-2016) e uma das principais características do posicionamento adotado era a
desvinculação entre a imagem da instituição e do prefeito em exercício. Nas eleições de 2016, Fruet
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concorreu à reeleição e foi derrotado ainda no primeiro turno – Ney Leprevost e Rafael Greca
concorreram no segundo turno. Greca, ainda em campanha e durante o período de transição após
eleito, afirmava que a “Prefs” não iria continuar em sua gestão2. O que se viu, no entanto, foi a
continuidade do processo, com arranjos distintos em função de novos preenchimentos estratégicos –
houve uma diminuição do uso do humor no conteúdo e houve a tentativa de direcionar a
distribuição do conteúdo para alcançar menos indivíduos de fora de Curitiba, conforme a atual
coordenadora do departamento de redes sociais, Cristiana Alessi.
As plataformas utilizadas (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter) estão sujeitas a lógicas
de mercado. Nada impede que todas elas deixem de ser utilizadas em um futuro breve. Enquanto
isso não acontece de maneira definitiva, é necessário avaliar que mesmo espaços formais de
comunicação institucional estão sujeitos às instabilidades de uma transição de gestão, por exemplo.
A gestão de Greca no site institucional da Prefeitura de Curitiba criou filtros (figura 1) que
demandam a definição de período de busca anterior a janeiro de 2017 para o acesso de notícias
institucionais produzidas pela gestão anterior, o que não aconteceu nas redes sociais digitais – os
motivos para isso podem ser muitos, mas a natureza regulatória da página institucional como canal
de comunicação oficial da prefeitura permite um controle sobre estas ações, ao passo que não há um
controle direto sobre as ferramentas das redes sociais. Isto não permite, por exemplo, automatizar a
ocultação de conteúdos de gestões passadas sem que ocorram perdas para o atual modelo de gestão.
Até aqui, bastante se falou sobre o processo descendente – da instituição para os indivíduos.
No entanto, sem a intensa participação dos indivíduos no conteúdo produzido pela Prefeitura, o
dispositivo jamais encontraria consolidações. Ao observar individualidades em interação com a
Prefs, desde 2013 percebe-se que a instituição é acionada para a interação com pessoas de diversas
localidades do país – muitas delas estão interessadas em se relacionar com o perfil em virtude da
criatividade, do humor, dos memes e do compartilhamento de uma linguagem comum (figura 2),
muitas outras demandam soluções para problemas da cidade, sejam de ordem administrativa,
burocrática ou estrutural, bem como uma sorte de outras solicitações, reclamações ou elogios
(figura 3).

2

http://www.bandab.com.br/politica/greca-diz-que-capivara-vai-voltar-aos-parques-e-anuncia-fim-da-prefs-nofacebook/
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Figura 1 - Resultados de busca na página da Prefeitura de Curitiba, com filtro para os resultados anteriores a janeiro de
2017 abaixo do campo de preenchimento "Buscar por".

Figura 2 - Publicação de dezembro de 2016 destaca a posição de Curitiba no Ranking Nacional da Transparência e
utiliza referência à Mulher Maravilha. Interações, nos comentários, indicam interesse pelo desenho, não
necessariamente pelo Portal da Transparência.
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Figura 3 - Indivíduo demanda informação e Prefeitura dialoga na tentativa de uma solução, enquanto outros
participantes integram a conversa em publicação de janeiro de 2015.

As interações entre indivíduos alcançaram certa popularidade nos frequentadores das redes
sociais. O tráfego gerado na página reunia indivíduos muito além dos limites territoriais de Curitiba
e Região Metropolitana, ou mesmo do Paraná, e confluía em interações, em uma mesma publicação,
que demandavam respostas do Poder Executivo ao mesmo tempo em que se elogiava a Prefs,
chamando-a de linda e recebendo como resposta um coração “<3”.
No senso comum, sobretudo entre as pessoas que conhecem ou vivem em Curitiba, existem
construções narrativas de que o clima da cidade, frequentemente frio e chuvoso, se reflete no humor
e no comportamento dos curitibanos, tido como antipático. Este contraste de comportamento
chamou atenção dos idealizadores e dos usuários e, inclusive, constituiu a ideia do posicionamento
adotado pela Prefs nas redes sociais: o G1, em matéria3, destaca o argumento na voz do jornalista
Álvaro Borba: “Falaram recentemente que o Twitter da prefeitura é o único que conversa com
estranhos. A gente tem muito claro que esse não é um mito muito saudável para a identidade local,
então a gente trabalha para desconstruir essa ideia de que Curitiba é antipática. Não, a gente fala
com os outros, sim”.
Neste movimento ascendente, a constante demanda do conjunto de indivíduos junto ao
dispositivo Prefs, que, reitero, considera o conjunto de ações interacionais desenvolvidas por
diversas plataformas de redes sociais digitais, colabora para a produção de tantas mais semioses
quantas são as interações individuais com a instituição. Assim, disrupções acontecem e novas
inteligibilidades surgem. Cito dois exemplos: um local, que se relaciona apenas a Curitiba; outro
3

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/11/prefeitura-brinca-com-capivaras-e-nome-de-curitiba-nas-redessociais.html
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que surge em função do contexto local e se espalha como espaço de contraponto a outras prefeituras
brasileiras.
A página “IPPUC, o Bárbaro”, no Facebook, surge em setembro de 2014 como uma crítica
às estratégias de planejamento urbano propostas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba (IPPUC), órgão vinculado à Prefeitura. As sátiras se relacionam a um bárbaro que tem a
capacidade de cortar praças ao meio para um ônibus passar ou aplicar asfalto em áreas verdes.
Já o fenômeno “Prefrescura” 4surge também em 2014. A ideia da página era gerar um
contraponto à personalidade da Prefeitura de Curitiba nas redes sociais digitais, dando espaço a
problemas da cidade e questionando publicações da instituição. Assim como a experiência no
dispositivo Prefsserviu como exemplo para formatar configurações de atendimento e
posicionamento de diversas instituições públicas no país, sobretudo prefeituras, o fenômeno
“Prefrescura” surgiu para denominar experiências empreendidas pelos próprios usuários em outras
cidades (figura 4).

Figura 4 - Resultados da busca por "prefrescura" no Facebook. A página "Prefrescura de Curitiba", a primeira a ser
criada, está fora do ar.

O arranjo se estabelece a partir de diversos pontos de vista e discursos. Um deles é bastante
evidente: em campanha eleitoral, Rafael Greca afirmava que a Prefs acabaria em sua gestão; no
entanto, até hoje a Prefeitura de Curitiba se autorrefere como Prefs nas redes sociais e, ainda que
4

https://geekpublicitario.com.br/4957/prefrescura-de-curitiba-os-perigos-de-uma-administracao-descolada-demais/
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em menor frequência, mantém a utilização do humor em suas publicações. É necessário reconhecer
que, desta forma, a gestão sucessora legitima a importância de dar continuidade ao posicionamento
via redes sociais digitais.
Para o mercado de trabalho da comunicação, o dispositivo Prefs é um case de sucesso, que
influencia a atuação de diversos outros órgãos públicos. No entanto, simplesmente estar nas
plataformas e utilizá-las, ou possuir um departamento de redes sociais, ou utilizar uma linguagem
informal, ou esforçar-se para responder às demandas, não são fatores suficientes para considerar
que a Prefs determina qualquer tipo de comportamento. A Prefeitura de Curitiba não foi a primeira
nem será a única instituição a adotar estas práticas, mas um conjunto de fatores colaborou para este
sucesso, inclusive o fato de que nenhum órgão público brasileiro havia alcançado tamanha
visibilidade em função de sua estratégia de comunicação via redes sociais e poucos órgãos
estruturavam equipes de trabalho dedicadas a isto.

5. INFERÊNCIAS SOBRE O CIRCUITO
Klenk (2017) disserta sobre a oferta de conteúdo apresentada pela Prefeitura de Curitiba no
Facebook. O trabalho realiza um levantamento sobre amostragem do conteúdo oferecido aos
usuários durante os quatro anos de mandato do prefeito Gustavo Fruet – de março de 2013 a
dezembro de 2016. Neste período, Klenk (2017) traça um panorama sobre as categorias temáticas
oferecidas, as estratégias de comunicação recorrentes, a co-relação entre as temáticas e o
engajamento observado. Além destes pontos, metodologicamente descritos, o trabalho aponta
possíveis intencionalidades em nível de produção a partir de entrevistas realizadas de forma
complementar à pesquisa.
Ao tecer considerações sobre a oferta de conteúdo, Klenk (2017) destaca a alta
predominância de conteúdos classificados como Relacionamento (característica exclusiva de
promover entretenimento e fortalecer o relacionamento com o público no Facebook). Para a autora,
esta constatação pode ser explicada pela intenção manifesta pelos profissionais entrevistados, pelo
objetivo de conquistar altas taxas de adesão e interação e oferecer “um cardápio de assuntos que
coincidisse com o apetite dos usuários da rede” (KLENK, 2017, p. 85). A autora complementa que
essa fórmula encontrou também, em alguns momentos, temas de interesse social “de algum modo
mais pertinentes ao debate político e democrático” (2017, p. 85).
Porém, o que a página do Facebook da Prefeitura de Curitiba oferta aos atores é um dos
componentes de um fenômeno comunicacional que complexifica a relação destes atores com a
instituição política. Como objeto de pesquisa, apresentamos a concepção de do que se entende como
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“dispositivo Prefs”. Antes, descrevemos algumas dimensões desta rede ampliada de comunicação
para, após, explicitarmos algumas problematizações, dúvidas e limitações de pesquisa atreladas ao
que se visualiza. O objetivo é que, ao fim deste processo, tenha-se mais claro o campo de
observáveis em investigação.
Ainda que saibamos que um objeto empírico não é “uma coisa só”, descrevê-lo é uma tarefa
árdua porque exige o esforço de compreender o material em sua amplitude e abrangência sem recair
em uma dispersão tamanha que o torne a referência do próprio funcionamento social a ponto de
todos os fenômenos acontecerem ou se desenvolverem ao seu redor – um “empiricentrismo”, com o
perdão do neologismo. Soma-se a isso a necessidade de compreender que este objeto também não
se caracteriza por um essencialismo que o perceba como “uma coisa em si”.
Dito isso, compreendemos nosso objeto – recuperando uma metáfora de Pedro Gilberto
Gomes – como uma árvore, que não pode ser explicada apenas pela soma de suas partes, mas pelos
padrões de interconexões entre ela, o solo, o ar e a água. Foucault (1979, p. 364) colabora para este
entendimento a partir do qual Braga (2017) desenvolve a ideia de dispositividade. Para eles,
portanto, os componentes compreendem
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são
os elementos do dispositivo (FOUCAULT, 1979, p. 364).

Retomo aqui o problema de pesquisa norteador: de que maneiras determinadas práticas de
democracia digital tentam resolver o problema comunicacional entre o cidadão e o campo político
em uma ambiência social em midiatização? Realizamos, nessa perspectiva, o trabalho abdutivo,
compreendido como articulações entre inferências indutivas e dedutivas preliminares (FERREIRA,
2017).
O acompanhamento das dinâmicas de funcionamento das estratégias de comunicação da
Prefeitura de Curitiba desde 2013 permitiu uma aproximação do pesquisador com os materiais
empíricos como usuário, cidadão ou participante da interação, e a percepção de que se instalava
uma forma de relacionamento relevante para a pesquisa nas ciências de comunicação.
Como informamos, desde 2013, um conjunto de ações de comunicação começou a ser
implementado com o objetivo de impulsionar a interação entre atores e instituição. Até então, a
Secretaria Municipal de Comunicação Social mantinha o site institucional e a Central 156 como
principais espaços de oferta de serviços, respostas e interação entre os atores e o Poder Executivo.
Conforme entrevistas, realizadas publicamente por pessoas que participaram da equipe de
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implantação das redes sociais da Prefeitura de Curitiba, em 2013 – Álvaro Borba e Marcos
Giovanella –, a demanda surgiu após a eleição de Gustavo Fruet como prefeito em 2012. O objetivo
era produzir uma estratégia que aproximasse a Prefeitura do cidadão curitibano (KLENK, 2017)
com vistas à participação nas consultas públicas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual de 2013.
A partir daí, o órgão público desenvolveu e manteve uma série de meios de comunicação,
utilizados com objetivos e estratégias específicos: sítio institucional (www.curitiba.pr.gov.br),
Central 156, Colab.re, página no Facebook, perfil em Twitter, Instagram e Snapchat, além de jogos
digitais como Clean City (coleta seletiva do lixo) e Alter (simulação de situações de acessibilidade
para pessoas com deficiência). Mais recentemente, há também grupos ativos de contato via
WhatsApp.
Ao observar as práticas comunicacionais, percebe-se uma interação intensa entre atores e de
atores com a instituição – com ênfase para a página no Facebook. Duas inferências são produzidas a
partir deste momento: 1) a linguagem informal, que rompe com uma tradição formal da
comunicação de órgãos públicos, é o que chama atenção e dá visibilidade ao objeto; 2) a interação
entre a instituição e os atores parece se consolidar no esforço de resposta da Prefeitura a várias
demandas produzidas pelos usuários no meio.
Estas percepções se materializam em figuras ou metáforas, que buscam compreender
algumas perspectivas do objeto empírico. Destaca-se algumas:
1.

Arena discursiva: remete a um espaço em que os discursos estão em enfrentamento. É mais

adequado pensar na figura sob uma perspectiva discursiva do que delimitá-la à normatividade da
deliberação como avaliação de qualidade, o que a difere da ideia de “arena deliberativa” (BARROS,
CARREIRO; 2016), sem descartar tais tensionamentos em sua dinâmica.
2.

Resposta como catálise do circuito: a resposta dada publicamente pela Prefeitura às

demandas de atores individuais catalisa o circuito de produção de sentidos e alimenta o potencial de
participação individual. A satisfação do ator com a resposta ou a conversa entre outros atores não
necessariamente garante a continuidade do circuito, pois, mesmo que insatisfatória, a resposta da
instituição segue a produzir sentidos fora de seu controle regulatório.
3.

Reconhecimento mútuo: ao ler a demanda do ator e prover uma resposta, percebe-se que há

uma legitimação da Prefeitura ao ator, o que pode gerar o sentimento de reconhecimento
(HONNETH, 2003; MENDONÇA, 2006; FERREIRA, 2017) ao participante da relação em função
da resposta obtida. Da mesma forma, a ausência de resposta pode, também, gerar obstáculos na
relação.
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4.

Estética “não-séria” da linguagem: utilizada como estratégia para a oferta de conteúdo da

Prefeitura de Curitiba nas redes sociais, ela colabora para gerar visibilidade, tanto para atores que
possuem envolvimento com a cidade quanto para os que não possuem relação. A estratégia perpassa
transversalmente todo o processo de resposta e reconhecimento, incidindo sobre as interações entre
ator e instituição, mas sem ser determinante para o funcionamento da relação (TRAESEL, 2016).
O exercício de produção de inferências é feito a partir da observação dos indícios que
inicialmente configuram um fenômeno comunicacional a ser investigado. Os itens acima, bem
como outros que venham a ser desenvolvidos, emergem da observação empírica e residem numa
etapa de pesquisa que busca observar a experiência sem a aplicação de um arcabouço teórico que
venha a distorcer a forma de ver o objeto. Braga (2017) ressalta a importância de explorarmos o que
o senso comum pode contribuir para os objetos comunicacionais, bem como Ferreira (2016) indica
a relevância de explorarmos as analogias, as metáforas, a criatividade e outros movimentos
holísticos que possam colaborar para entender o que os objetos nos dizem antes de sua articulação
teórica.

6. CARACTERIZAÇÕES ABRANGENTES E RELAÇÕES DE FORÇA

Para os indivíduos, o dispositivo Prefs pode representar muitas formas novas de
relacionamento com a instituição responsável pelo Poder Executivo. Há o rompimento de uma
barreira no atendimento que, antes, dificilmente se podia identificar. Há também a proximidade e a
estratégia de personificação que aproxima e simplifica a forma com que uma instituição burocrática
pode se relacionar com os indivíduos. Observa-se, acima de tudo, como ponto central para o
desenvolvimento da tese de doutorado, uma relação entre indivíduo e instituição em que a estratégia
de personificação contribui para o reconhecimento mútuo – o indivíduo é reconhecido pela
instituição, que o reconhece como partícipe da relação, que por sua vez é reconhecida pelo
indivíduo. Ao falar com uma instituição dotada de “sentimentos” (estrategicamente construídos), há
a percepção de equidade na relação, dada a natureza antropomórfica da personalidade de marca
construída para a Prefeitura.
Consolida-se, desta forma, um dispositivo interacional tentativo que habita um território de
interseção entre diversos campos e possui um objeto comunicacional como referência central para
seu funcionamento – o reconhecimento mútuo, que opera no plano da interação, no fluxo dialógico,
e é atravessado por diversas semioses que participam deste fluxo concomitantemente. Esta dinâmica
produz um desafio regulatório para a instituição e gera uma demanda crescente dos indivíduos, que
podem ter suas demandas atendidas ou não. As respostas dadas pela instituição, satisfatórias ou não,
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retroalimentam o dispositivo com a oferta de novas produções de sentido aos indivíduos, o que
instala um circuito de participação.
É neste sentido que o dispositivo Prefs emerge como um objeto comunicacional relevante
para ser observado: que transformações este processo produz nas interações com instituições
públicas? De que maneiras os indivíduos veem suas demandas contempladas por este dispositivo?
Até que ponto a linguagem pode determinar o comportamento dos indivíduos ou delimitar a
interação? Questões como essas podem ser produtivas para se pensar as formas com que relações
até certo ponto institucionalizadas, formais e burocratizadas, como é a relação cidadão-prefeitura,
podem ser transformadas por meio de estratégias de comunicação em que a semiose e a busca pelo
reconhecimento das individualidades seja central para o desenvolvimento social e humano.
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
COM ADOLESCENTES E JOVENS1
Danielle Scheffelmeier Mei2
RESUMO

Esse artigo traz reflexões sobre atividades realizadas nas Oficinas de Comunicação da Fundação
Weiss Scarpa em Pinhais, Paraná. Nesse momento, o tema que norteou o trabalho das oficinas foi
meio ambiente, permitindo que os estudantes debatessem nas aulas assuntos polêmicos e que
estavam na agenda midiática naquele momento. É possível citar alguns exemplos como os desastres
causados por grandes empresas, as águas, as práticas realizadas por empresas a fim de contribuir
para o meio ambiente e mesmo a reflexão sobre a importância da educação ambiental no âmbito do
curso de Aprendizagem Profisisonal em Administração. Foram abordadas diferenças entre
comunicação e jornalismo ambiental, tomando como base teórica autores como Robert Cox e
Wilson Bueno. Para abordar temáticas como educação e cultura jovem, foram utilizados
referenciais como Nilda Stecanela e Paulo Freire. Por meio de debates em sala de aula sobre
diferentes assuntos, os estudantes desenvolveram sugestões de pauta para produção de conteúdo,
explorando temáticas comom reciclagem, arborização urbana, enchentes, entre outros assuntos. Ao
final, eles escreveram reportagens para o jornal “O Aprendiz da Notícia”, além da produção de
reportagens em vídeo e a exposição de fotografias.
Palavras-chaves: Comunicação e jornalismo ambiental, educação ambiental, educação e juventude
1.INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é descrever a abordagem de temáticas relacionadas ao meio ambiente
na Oficina de Comunicação da Fundação Weiss Scarpa, no município de Pinhais, Paraná. A
temática foi selecionada para nortear as atividades dadisciplina de Relações Humanas, que incluem
Dança, Comunicação (Jornal Impresso e Audiovisual), Teatro, Artes, Educação Física e Música. A
carga horária das chamadas oficinas é integrante do curso de Aprendizagem Profisisonal em
Administração, realizado pela Fundação em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI). Especificamente na Oficina de Comunicação, a intenção dos docentes é
transmitir aos estudantes conhecimentos relacionados à prática jornalística e a melhoria da
comunicação oral e escrita, desenvolvendo habilidades relacionadas com a produção de texto,
relações interpessoais e realização de seminários.
Cerca de 280 discentes são atendidos nessa modalidade da aprendizagem, e devem
frequentar, em paralelo, a educação regular. O curso é oferecido para adolescentes e jovens com
idade entre 14 a 22 anos de idade, de Pinhais, Curitiba e municípios da região metropolitana. Desde
o início de suas atividades, a instituição já formou mais de 15 mil alunos desde 2003. “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, que completou 30 anos de atuação em 2018, é uma organização
1
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não governamental (ONG)estabelecida no município de Pinhais que tem como objetivo promover a
emancipação social de segmentos vulneráveis da comunidade. A missão é “viabilizar o acesso à
cidadania por meio da educação profissional3”, 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”4.
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).

Ao implantar a disciplina de Relações Humanas, a intenção foi oferecer aos estudantes
conhecimentos para além do saber técnico, incentivando o desenvolvimento de outras habilidades
como a leitura crítica dos meios de comunicação de massa, o desenvolvimento cultural e a
autonomia para reflexão sobre a sua realidade social.
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)

No âmbito da Oficina de Comunicação, os estudantes desenvolvem matérias para jornal
impresso, material audiovisual e fotografias para a exposição, propiciando também a criatividade e
a liberdade de criação.
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)

Tendo em vista que os adolescentes e jovens têm uma rotina de trabalho, curso e educação
escolar, a disciplina de Relações Humanas é uma oportunidade para que eles se dediquem à criação
e “o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas. Além disso, investem parte de seu tempo
em atividades que incentivam a leitura crítica da realidade, o convívio social e a construção de
novos conhecimentos” (MEI, PIRES, 2018, p. 82). 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).
As diversas atividades propostas objetivam ainda um aprendizado crítico, baseado no
“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 feitas na Oficina de Comunicação em relação às temáticas ambientais, definindo
primeiramente conceitos como comunicação e jornalismo ambiental.
2.COMUNICAÇÃO E JORNALISMO AMBIENTAL

3
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O objetivo deste trecho é refletir sobre algumas diferenças entre o jornalismo e a
comunicação ambiental, tendo em vista a gama de opções de fontes que a internet oferece,
permitindo que haja leituras em domínio variados. Os estudantes utilizaram a internet e outros
meios como base para suas pesquisas ao realizar os seminários. Além disso, também produziram
conteúdos inéditos e próprios. O autor Wilson Bueno (2007) define a comunicação ambiental como
ações, planos, estratégias e campanhas que visam a promoção da causa ambiental. Ele inclui nessa
categoria panfletos e folders de campanhas, bem como livros e propagandas de televisão.
Por outro lado, o campo do jornalismo ambiental abrange apenas o material produzido pela
mídia sobre o tema, sendo que este conteúdo é desenvolvido somente por jornalistas e
comunicadores. A comunicação ambiental, por sua vez, pode ser uma atividade realizada por
diversos profissionais, como biólogos, ambientalistas e, inclusive, jornalistas. A comunicação não
tem compromisso com a atualidade das informações, ao contrário do jornalismo que, pelas próprias
características do campo e das rotinas de trabalho, necessita de informações mais atualizas e
periódicas.
O autor Robert Cox (2009) demonstra que a comunicação ambiental abrange toda a
comunicação produzida por organizações ambientais e as campanhas realizadas em nível
internacional o que, segundo ele, também favorece uma construção social sobre o meio ambiente,
pois envolve mais atores e tem mais capilaridade. Com estas práticas, os temas que envolvem o
meio ambiente se tornam acessíveis e um maior número de pessoas, dando visibilidade aos
assuntos.
O meio ambiente se torna um tema mais recorrente nos jornais a partir da década de 1970,
quando surgem as primeiras editoriasde jornais especializadas no tema (MEI, 20175). Além disso,
os anos 70 se destacam pela realização da Conferência de Estocolmo em 1972, trazendo esses
assuntos ambientais para os holofotes. Com a chegada do homem à Lua, em 1969, se começou a
perceber que o equilíbrio ambiental do Planeta Terra é frágil e que os recursos são finitos, mudando
também o enfoque das notícias e do modo como as notícias foram produzidas.
O jornalismo e a comunicação ambiental apresentam temas como a poluição, as mudanças
climáticas, proteção de flora e fauna, as condições dos solos e das águas, além da produção
excessiva de lixo e o consumo consciente. No entanto, é importante salientar que o jornalista ou
comunicador que se dedica à atuação com estes temas não deve ignorar que a sociedade, o ser
humano e a natureza estão interligadas, devendo manter sempre uma visão sistêmica quando
abordar esta temática.
É preciso destacar que essas questões relativas ao meio ambiente começam a ganhar os
holofotes após os anos de 1960 e com a realização de grandes conferências internacionais, que dão
mais visibilidade a esses assuntos. A primeira delas é a Conferência de Estocolmo, realizada em
1972, que estabeleceu uma visão global da emergência ambiental. Com o passar dos anos, outros
grandes debatesforam acontecendo, como resultados de anos de discussões entre organismos
internacionais, organizações não governamentais e governos, abrindo as portas para um importante
documento, a Agenda 21, concebida na ECO 92 (MEI, 2013).O encontro contou com 179
representantes de Estado que assumiram o compromisso de incorporar a questão do meio ambiente
em suas políticas públicas nacionais. Além disso, ficou estabelecido o objetivo de arrecadar fundos
para solucionar problemas como proteção à saúde, agricultura sustentável, eficiência energética e
outras questões.
A sociedade civil organizada teve papel importante nessa Conferência, pois, pela primeira
vez, lhe foi concedido o poder de opinar sobre as decisões de seus líderes, porém, sem o direito a
voto. A Agenda 21 tem como diretriz principal a mobilização dos atores sociais, como movimentos
ambientalistas e organizações não governamentais, para que seja possível a implementação de políticas
ambientais voltadas às diferentes regiões, como cidades e estados, a partir de um documento que iria
5
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dar um norte essas decisões; e estabelece enfaticamente a necessidade da construção de canais
permanentes de comunicação e informação com a sociedade sobre as questões socioambientais.
Os mais recentes encontros de cooperação internacional envolvendo questões climáticas
foram a 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (MOP-11).
Realizados de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015 em Paris, trouxeram para a pauta
novamente temáticas ambientais que envolvem tanto governos, a sociedade civil e as organizações
não-governamentais.
Questões relativas ao meio ambiente devem ser observadas a partir de um panorama
internacional, visto que a dimensão dos danos causados pelo ser humano nao se restringuem às
fronteiras de países. Por esse motivo, o tema é de suma importância no contexto das relações
internacionais, pois a colaboração dos povos, países e governos poderia evitar novos danos ao meio
ambiente, o que garantirá a sobrevivência da espécie humana e os recursos ambientais necessários
para as gerações futuras. Ao longo do século 20, após muitos anos de observações e estudos, foram
realizados grandes congressos e conferências tendo como tema central a questão do meio ambiente,
em nível global.
No entanto, a partir da observação destas conferências, é possível detectar a falta de
comprometimento efetivo com a questão ambiental. Especialmente por parte dos dirigentes dos
países, que não buscam políticas públicas efetivas que promovam, em seu território, uma
mobilização social e o envolvimento da sociedade em busca da sustentabilidade ambiental e
garantia da manutenção dos recursos naturais. Tendo em vista que é necessário o real envolvimento
das nações, é perceptível que os protocolos de tratados internacionais referentes ao clima ainda não
são efetivados ou transformados em ações para a proteção da natureza.Após essa apresentação, a
próxima parte se dedicará à vinculação das temáticas de meio ambiente no contexto das oficinas.
3.A TEMÁTICA AMBIENTAL NA OFICINA DE COMUNICAÇÃO

Na Oficina de Jornal Impresso, os estudantes aprendem a produzir conteúdo jornalístico,
bem como desenvolver habilidades para entrevistar, trabalhando na preparação de pautas e
questões, além da seleção dos entrevistados. A rotina de sala de aula envolveu, inicialmente,
seminários relacionados a temas selecionados e debatidos com os estudantes. Foram escolhidos
assuntos que estavam na mídia naquele período, como a MP do Trilhão, que apoiava a isenção
fiscal para empresas estrangeiras que explorarem o petróleo no Brasil; as relações entre os desastres
acontecidos em Mariana e Barcarena, no Pará; além de assuntos como a ISO 14.001, que busca
iniciativas de gestão ambiental para empresas.
Depois desta rodada inicial de seminários e debates, os estudantes foram separados em
grupos para iniciarem a elaboração de pautas com temas relacionados ao meio ambiente. Eles
tiveram cerca de um mês para desenvolver o material, com orientação da professora. Ao final do
semestre, as produções são selecionadas para publicação no jornal impresso semestral “O Aprendiz
da Notícia”, com tiragem de 500 exemplares. Dentre as notícias selecionadas para o jornal, é
possível destacar uma notícia feita sobre a realidade das enchentes costumeiras em Pinhais, os
serviços de arborização pública realizados pela prefeitura municipal, uma notícia demonstrando a
importância da disciplina de Educação Ambiental, que integra o currículo de todos os estudantes, e
uma notícia destacando atitudes cotidianas que podem ser adotadas para reduzir os impactos
ambientais.
O material circula dentro da instituição, empresas parceiras e é lançado na Vernissage,
evento que reúne apresentações dos trabalhos realizados pelos estudantes de todas as Oficinas,
sempre ao final do semestre. Esse é um momento de manifestação dessa cultura jovem, e a autora
Nilda Stecanela (2010) destaca que eles “fabricam sua própria vida, reinventando seus modos de ser
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jovem, a partir de sua situação juvenil e aprendendo em suas trajetórias não escolares a partir de
suas experiências cotidianas” (STECANELA, 2010, p. 31).
3.1EXPOSIÇÃO DE FOTOS
Outra atividade realizada nesta oficina foi a exposição de fotografias denominada
“Comunicação ambiental em ângulos: as belezas naturais e o impacto do ser humano”, que teve
como objetivo utilizar a fotografia como ferramenta para a educação ambiental, considerando que
pode sensibilizar e instigar a reflexão sobre questões que envolvem meio ambiente, reciclagem e
interferência humana no meio. A exposição visa contribuir para a preservação da natureza. Os
estudantes produziram imagens destacando a poluição dos rios e das ruas e também árvores, a
vegetação bem cuidada e belas flores (figura 1).
É importante salientar que, para a confecção desse material, os estudantes não dispuseram de
equipamentos profissionais, utilizando apenas as câmeras de seus celulares. Para que o trabalho
final tivesse a melhor qualidade possível, foram realizados momentos de preparação antes da
exposição. Uma das atividades realizadas foi a pesquisa sobre a vida e obra de um fotógrafo e a
apresentação foi realizada por meio de um monólogo teatral, ou seja, eles falaram para a turma
como se eles fossem aquele profissional. Com isso, a atividade se tornou mais interessante e
despertou mais a curiosidade, pois eles tiveram que criar esse personagem, se imaginar naquela
realidade sociocultural e no período histórico que o fotógrafo ganhou notoriedade ou desenvolveu
sua atividade.
Outro momento interessante para o desenvolvimento desse material se deu quando as
equipes pesquisaram maneiras criativas de produzir fotos do celular utilizando objetos que
estivessem facilmente à disposição, como espelhos, peneiras, anéis, enfim. Além de pesquisar e
produzir algumas fotos a partir disso, eles também demonstraram ao grande grupo as fotografias e
de que maneira elas foram feitas. Essa atividade facilitou a troca de experiências entre as equipes e
o diálogo em sala de aula.
A partir dos conhecimentos adquiridos, os estudantes tiveram duas semanas para a produção
e seleção de uma fotografia para a exposição, que deveria estar em alta resolução para impressão.
Após a revelação das fotos, as equipes auxiliaram na produção dos painéis para a exposição, que
foram elaborados com materiais recicláveis. A exposição foi inaugurada na Vernissage e
permaneceu na instituição por três semanas aberta ao público.

FIGURA 01: EXPOSIÇÃO DE FOTOS.

3.2 AUDIOVISUAL

340

Na Oficina de Comunicação – Rádio e Vídeo, ministrada pelo professor Tiago Machado,
uma das atividades propostas é a produção de materiais audiovisuais, vídeo, roteiro e pauta de
reportagem. Assim como na outra oficina, os estudantes podem também escolher suas equipes e os
temas que desejam abordar, sugerindo e debatendo os temas no grande grupo e também com o
professor. A atividade tem uma sequência que envolve a definição da pauta, entrevista, confecção
do texto e gravação do material levantado. Geralmente, as pautas costumam abordar temas que
proporcionam a reflexão e o olhar crítico relacionado a problemas sociais e ambientais, tendo em
vista a proposta coletiva das oficinas.
O trabalho foi desenvolvido, segundo o professor, a partir da análise crítica do documentário
“O lixo extraordinário”, que mostra o trabalho do artista plástico Vik Muniz com pessoas que
trabalham no aterro localizado em Jardim Gramacho, em Duque de Caxias (RJ):
A partir disso começamos a debater e discutir sobre os principais problemas ambientais.
Depois coloquei os problemas sugeridos pelo alunos no quadro e cada turma escolheu um,
por consenso. É importante dizer que eu tive a preocupação para os temas não se
repetirem. Desafio forma, uma turma falou sobre o lixo, a outra sobre a escassez da água,
outra sobre a Amazônia e a última sobre o uso da bike como transporte. (MACHADO,
2018)

Ao envolver a temática do meio ambiente, é possível destacar que os estudantes fizeram uma
vídeorreportagem entrevistando coletores de de materiais recicláveis de Curitiba e região, que
contaram um pouco de sua realidade de vida e trabalho. Com isso, eles tiveram que ir à campo,
contatar os estrevistados e fazer a produção do material.
4.COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ao desenvolver atividades nas oficinas que abordem temáticas relacionadas ao meio
ambiente, há uma oportunidade para o debate e para a promoção da educação ambiental. O objetivo
também é fazer com que os estudantes não apenas conheçam temáticas como a degradação
ambiental e a sustentabilidade, mas que se vejam como agentes de uma possível mudança da
realidade, e que busquem a sua atuação cidadã no mundo. É cabível adotar, portanto, a questão da
consciência crítica, de Paulo Freire, que demanda um processo educativo que efetivamente leve a
formação de um sujeito crítico e reflexivo. Não basta, portanto, que seja um processo de mero
“adestramento” ou de transmissão de informações, ao contrário, é preciso pensar na formação para a
emancipação do indivíduo.
Gosto muito dessa troca de informações e conhecimento, e saber respeitar as opiniões dos
meus colegas sobre um determinado assunto e poder compartilhar temas diferentes,
informações que não vemos todos os dias e perceber que estamos perdendo algo que é tão
importante, o meio ambiente, é bom sabermos para que possamos mudar algo. (L.P., 2C6)

Como se percebe a partir do depoimento do estudante, é importante trazer para a sala de aula
esses debates, e garantir os subsídios necessários para a construção de uma cidadania responsável,
na qual os educandos se vejam como parte integrante da sociedade. Sendo assim, é preciso pensar
na formação de pessoas mais abertas ao diálogo e que estejam preparadas para tomar decisões
transformadoras na realidade social, cultural e econômica na qual se inserem. A partir dos
seminários e dos debates das pautas, os estudantes puderam expor suas opiniões, dialogando com a
temática e também com os colegas: “A aula de comunicação me ajudou muito desde o começo do
curso. Aprendi muitas coisas que ainda não tinha visto, gostei das aulas práticas como tirar fotos e
trabalhar em grupos” (L.P., 2C).
Por fim, para estabelecer uma educação ambiental de qualidade, é preciso que haja a
6

Os nomes dos estudantes foram suprimidos para garantir o sigilo da identidade.
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reflexão sobre o papel do cidadão que está em um determinado local, mas que também pensa em
nível global. O cidadão aqui é compreendido como sujeito capaz de interferir na sua realidade, e
não ser apenas espectador dos acontecimentos. A educação ambiental precisa incitar a curiosidade,
o pensamento crítico, a multiplicação de ações ambientais e a cobrança pela efetivação de políticas
públicas eficientes.
Nesse sentido, na oficina de Comunicação, a seleção dos temas visou não apenas uma
abordagem da responsabilidade individual, mas uma reflexão sobre os impactos que grandes grupos
de interesse econômico causam no meio ambiente, como os debates que abordaram os desastres de
Mariana e no Pará. Além disso, as matérias produzidas fogem de temáticas mais corriqueiras, como
a reciclagem, fazendo com que os alunos realmente buscassem novidades. É importante destacar o
trabalho de produção de conteúdo, que foi de ótima qualidade. Os estudantes exercitaram premissas
da rotina de produção jornalística, buscando fontes oficiais, como a prefeitura municipal de Pinhais,
além de especialistas, como o professor da disciplina de Educação Ambiental.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a apresentação das atividades realizadas com adolescentes na Oficina de Comunicação
envolvendo a temática do meio ambiente, é possível destacar que, por meio de atividades mais
práticas, com a realização de imagens, apresentação de trabalhos orais e depois a confecção de uma
matéria sobre meio ambiente, os estudantes conseguiram absorver conhecimentos e entrar em
contato com assuntos que são importantes para a sua formação integral. Ao desenvolver a
comunicação ambiental, eles puderam dialogar com assuntos relacionados a desastres, projetos de
lei que prejudicam a conservação e preservação dos recursos ambientais, debates relacionados às
águas e ações que são realizadas nas empresas e que visam a redução dos danos.
Na Oficina de Comunicação, eles conseguem desenvolver habilidades que são importantes
também no contexto do mundo do trabalho, como a habilidade de trabalho em equipe, a formulação
de pautas consistentes e a busca por entrevistados, a produção de textos e desenvolvimento do senso
crítico. Além disso, há o desenvolvimento da comunicação oral, especialmente na oficina
audiovisual.
A partir do que foi apresentado, é possível perceber como estudantes conseguem
desenvolver a comunicação ambiental a partir de leituras, debates e o contato com as notícias nos
meios de comunicação. O espaço escolar poder ser interessante para o desenvolvimento de
atividades voltadas também às conscientização ambiental, possibilitando que esses estudantes
conheçam mais a fundo alguns assuntos e que percebem a importância da temática ambiental para o
seu cotidiano.
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Olhares sobre o ensino da comunicação: os princípios de reflexão e refração
à luz dos conhecimentos teóricos na prática comunicacional1
Sarah Hiratsuka Rezende2
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar a proposta didática aplicada pelo professor Rafael
Grohman (FIAM-FAAM) no ensino de Teorias da Comunicação, tencionando-a aos pressupostos
da interface Comunicação/Educação e a analogias metafóricas ao campo de estudo da física óptica.
Para tanto, foi traçado um caminho de ação, visando: a) estabelecer um diálogo entre os momentos
históricos das Teorias da Comunicação e o contexto das sistemáticas de ensino; b) apresentar uma
narrativa comparativa dos estudos da interface Comunicação/Educação, baseada em referências aos
fenômenos de reflexão e refração (física óptica); c) analisar a proposta de Grohmann (2013) como
uma representação de lentes corretivas para as problemáticas e desafios enfrentados por processos
de ensino-aprendizagem institucionalizados. O processo analítico aqui proposto justifica-se pela
relevância da reflexão acerca do caráter humano da educação. Por intermédio da construção
metafórica que encara os meios de comunicação a partir de sua essência física, intenta-se convidar
o(a) leitor(a) a enxergar além da funcionalidade tecnológica.
Palavras-chave:Teorias da Comunicação; Comunicação/Educação; Narrativas audiovisuais;
Reflexão; Refração.

1. INTRODUÇÃO
Em entrevista concedida ao canal Memórias Ecanas3, o Professor Doutor Rafael Grohmann
– atualmente vinculado à FIAM-FAAM Centro Universitário – relata suas experiências na
Universidade de São Paulo (USP), mais especificamente na Escola de Comunicação e Artes (ECAUSP), como discente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e como assistente de
professor (monitor) no Programa de Aperfeiçoamento do Ensino. Sua fala sobre a importância do
conhecimento teórico associado à prática nos inspira a repensar o modo como encaramos o escopo
de teorias de nossos cursos. A observação de sua atuação como docente, nos motiva a visualizar e
engendrar novos caminhos de ensino-aprendizagem, a fim de aproximar a tratativa teórica da
linguagem discente.
A abordagem realizada por Grohmann (2013) na disciplina de Teorias da Comunicação da
FIAM-FAAM, junto a estudantes de graduação – torna-se objeto de interesse a partir do contato da
autora com os resultados de sua proposta didática – vídeos produzidos por seus(suas)alunos(as) – na
disciplina de Teoria Social e da Comunicação, cursada no Programa de Pós-Graduação da UFPR.
Ao observarmos o ensino superior em Comunicação, percebemos algumas problemáticas que
distorcem a visão focada no planejamento de ensino. Nesse cenário, identificamos o que
poderíamos caracterizar como “defeitos ópticos” à luz das reflexões que se voltam para o campo da
interface Comunicação/ Educação.
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do 10 oENPECOM.
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM UFPR), na linha de pesquisa Comunicação e
Formações Socioculturais. E-mail: sarah.hrezende@gmail.com
3Projeto desenvolvido pelo professor Paulo Nassar – do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo
(CRP) – junto aos alunos do 6º semestre do curso de graduação em RelaçõesPúblicas. Criado há 10 anos, o
Projeto Memórias Ecanas resgata em vídeos memórias afetivas da Escola de Comunicações e Artes.
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O objeto empírico do presente artigo sintoniza-se com as abordagens teóricas e analíticas
aqui propostas por três razões principais que vinculam-se: a) aos estudos em Teorias da
Comunicação; b) à aplicação prática da recepção e da relação com conteúdos midiáticos; c) ao
escopo analítico da interface Comunicação/ Educação. Apesar de construirmos um cenário
estruturado pela metáfora da metáfora – a educação bancária de Freire (2016) associada aos
fenômenos de reflexão e refração –, o intuito não é criar uma complexidade desnecessária, mas uma
narrativa que valorize analogias já instituídas historicamente. Desse modo, é traçado como eixo
norteador um esquema elucidativo e metafórico que nos ajude a estabelecer um diálogo
interdisciplinar, em vista de nos conduzir à reflexão aqui proposta. Serão utilizadas metáforas como
elementos de conexão entre os pressupostos teóricos acionados. Para tanto, mobilizaremos
analogias com o campo da física, especificamente aos estudos relacionados aos fenômenos ópticos
de reflexão e refração.
A compreensão dos fenômenos da comunicação, a partir do olhar focado na essencialidade
física dos meios de comunicação (as ondas, os impulsos eletromagnéticos), promove uma
abordagem metafórica com o intuito de refletirmos sobre a preocupação exacerbada com a
funcionalidade das tecnologias midiáticas – em especial na sistemática educacional. Busca-se
elucidar a essencialidade humana e sociológica intrínseca aos estudos comunicacionais: a expressão
do gesto comunicativo e a relação entre indivíduos nesse processo – basicamente, a mensagem, o
locutor e o interlocutor. Em comparação também com a perspectiva de ensino, estabeleceremos um
analogia aos moldes de educação bancária em contraposição a modelos dialógicos e
interdisciplinares. A ideia é apresentar uma análise comparativa a partir de um sistema que nos
possibilite a representação gráfica das analogias que desejamos estabelecer.
Na busca por elucidação, são acionados operadores teóricos que orientam o processo de
análise a partir das seguintes contextualizações: tratativas da interface Comunicação/Educação,
apresentadas por Baccega (2011), Freire (2016), Orozco-Gómez (2006, 2011) e Martín-Barbero
(2004, 2011); abordagens das teorias da comunicação por intermédio de Baccega (2011) e França
(2016).

2. OLHARES INICIAIS EM BUSCA POR ELUCIDAÇÃO TEÓRICA
O campo da Comunicação constitui-se de olhares múltiplos, direcionados à compreensão de
fenômenos ligados essencialmente ao ato de comunicar-se – como uma ação naturalizada, enraizada
na vida social. Assim, permeia a sociedade em abrangente extensão, caracterizando-se como um
mediador entre os diversos outros campos do conhecimento, conectando os meios sociais e suas
instituições. França (2016) considera que a comunicação encontra-se no domínio do “fazer” – como
ação inerente ao ser humano – relacionando-se também ao “saber-fazer” – voltando-se para a
prática comunicativa (considerando-se o domínio das técnicas e operações envolvidas).
Com a presença irrefutável das tecnologias, a sociedade vivencia o que Martín-Barbero
(2000) caracteriza como “ecossistema comunicativo”, no qual emergem novos modos sensitivos de
se perceber espaço/tempo em nossa relação com as manifestações tecnológicas. De acordo com
França (2016, p.19), “o desenvolvimento das técnicas, a invenção de novas formas e o alcance cada
vez maior dos novos meios que veio suscitar a reflexão, colocar novas perguntas e fomentar a
demanda de conhecer melhor a comunicação”.
Tradicionalmente instituídas como agências de socialização, como citado por Baccega
(2011), escola e família encontram-se em constante embate e disputa – pela formação hegemônica
de valores – com os aparatos tecnológicos, materializados nos meios de comunicação. Na visão da
autora, é desse confronto que emerge o campo constituído pela interface Comunicação/Educação,
em busca de proposições, justificativas e pistas que estabeleçam o diálogo entre as agências. O
ecossistema comunicativo, baseado no pressuposto de interação simbiótica entre seus componentes,
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seria otimizado ao considerarmos a construção de novas formatações sociais, viabilizadas por tal
interface.
Nesse campo se constroem sentidos sociais novos. Renovados, ou ratificam-se mesmos
sentidos com roupagens novas. Tudo isso ocorre num processo dialógico de interação com
a sociedade, lugar da práxis que desenha e redesenha os sentidos, no caminho da tradição
ou da ruptura, do tradicional ou do novo, da permanência ou da mudança. A constituição do
novo nunca se poderá dar sem que os resíduos do velho estejam presentes. A ruptura total
nunca ocorre. (BACCEGA, 2011, p.31)

A verificação de processos disruptivos nos coloca frente à necessidade de observar através
da lente histórica, a fim de compreender a presença dos “resíduos” produzidos pelas tradições. A
busca por evidências nos conduz ao entendimento de determinados momentos dessa trajetória, os
quais pretendemos referenciar. O processo analítico aqui proposto inicia-se com base nessa
motivação, a fim de observar aspectos tradicionais, identificados nos estudos de Comunicação na
América Latina em comparação a modelos e padrões educacionais – colocados à prova pela
interface comunicação/ educação.
A presença das mídias no cotidiano dos sujeitos sociais, a partir do início do século XX,
posiciona a comunicação como temática de estudos acadêmicos, em vistas de compreender os
“efeitos” dos meios de comunicação de massa. O panorama histórico traçado por França (2016)
considera que o início das pesquisas em comunicação na América Latina datam da segunda metade
do século XX. Nos quadros sistematizadores dos estudo comunicacionais 4, seriam identificadas três
fases: a) surgimento dos primeiros estudos (sob influência norte-americana); b) fase crítica, de
denúncias e proposições, em meados dos anos 70; c) concepção culturalista, a partir da década de
1980.
Inicialmente relacionado à “Mass Comunication Research” – ou Escola Funcionalista
Americana –, os estudos comunicacionais latino-americanos são influenciados pela compreensão
dos processos comunicacionais como massivos – ainda que associados a uma perspectiva já
“desconfiada” da influência americana (crítica ao Imperialismo, a partir da década de 1970).
A partir dessa breve contextualização, iniciaremos a abordagem metafórica proposta, de
modo a apresentar as características fundamentadoras dos momentos teóricos da comunicação em
diálogo com conceituações relativas ao estudo da óptica. Como suporte teórico às referências ao
campo da física, tomaremos como norteadores o material do site e-física (disponibilizado pelo
CEPA5 – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada). Nesse momento, cabe uma tratativa elementar
acerca dos conceitos-chave, constituintes do que poderíamos denominar “sistema óptico”.
Considerando-se nosso componente elementar: a luz (onda eletromagnética composta por
uma série de feixes), emitida por uma fonte e incidente sobre determinada superfície (interface entre
dois meios), identifica-se a ocorrência de dois fenômenos distintos: a reflexão e a refração.

4

Conforme apresentado por França (2016), referenciando também outros autores com enquadramento semelhante,
como: Dalla Costa, Machado e Siqueira (2006) e Herscovitz (1995).
5
O CEPA (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada) teve seu início em fevereiro de 1998 através da iniciativa do Prof. Dr.
Gil da Costa Marques. Está estruturado no Instituto de Física da USP com o objetivo de desenvolver a pesquisa
científica aplicada e aperfeiçoar o ensino em todos os níveis através do uso da tecnologia.
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FIGURA 1: ESQUEMA REPRESENTATIVO DOS FENÔMENOS DE REFLEXÃO E REFRAÇÃO. FONTE:
HTTP://WWW.VESTIBULANDOWEB.COM.BR/FISICA/TEORIA/OPTICA-4.JPG.

Observando-se o retorno da luz, propagando-se no meio de origem de (emissão/ incidência),
caracteriza-se a reflexão. Verificando-se parte da luz – na passagem de um meio para o outro
diferente – propagando-se em um segundo meio, tem-se a refração da luz. Importante salientar que
os dois fenômenos são concomitantes apesar da predominância de um sobre o outro, a depender das
condições de incidência e da natureza dos meios em questão. Para fins didáticos analisa-se cada
fenômeno em sua particularidade.
3. PROCESSOS REFLEXIVOS – PROBLEMÁTICAS DA COMUNICAÇÃO/EDUCAÇÃO
Primeiramente, nos valeremos da seguinte conjuntura de analogias: meios de comunicação
de massa (MCMs – emissores) como fonte de luz; impulso comunicativo (mensagem) como feixe
de luz; sociedade massiva como superfície refletora. A teoria da agulha hipodérmica nos remeteria
ao fenômeno de reflexão da luz, caracterizado fisicamente pelas seguintes condições: feixes de luz
(provenientes do meio 1) incidem sobre uma superfície uniforme, polida e plana; meio de
propagação inicial (fenômeno de reflexão) e nem passa a se propagar no meio de incidência
(fenômeno de refração); o estímulo luminoso é absorvido como energia. Nesse caso, a massa seria
caracterizada como a superfície que recebe a incidência/ o estímulo eletromagnético hipodérmico
(dos aparatos comunicacionais), refletindo essa mensagem em interpretações consideradas
instintivas.
Importante ressaltar que consideramos o potencial energético como as imagens, os sons, as
mensagens e, de modo abstrato, os conteúdos transmitidos pelo impulso eletromagnético. Seria o
panorama inicial dos Estudos dos Efeitos, em que o emissor da mensagem considera-se um
potencial “descarregador” de impulsos sobre o meio massivo. Considera também que a massa
reflete uniformemente todo o conteúdo aplicado; não há discrepância subjetiva. Os indivíduos
reagiriam institivamente. Tem-se aqui a concepção behaviorista, no esquema estímulo-resposta,
considerando o indivíduo como um organoide celular inserido e uniformizado pelo sistema
complexo que envolve instituições e suas funções. Apesar de sua heterogeneidade, a massa é
homogeneizada nos processos de recepção, considerando-se os instintos inerentes à natureza
humana (comportamento biológico da espécie).
Sequencialmente, os estudos latino-americanos passam a preocupar-se com a crítica e a
denúncia do Imperialismo norte-americano, referente a aspectos de exploração econômica,
submissão aos padrões culturais e expansão da ideologia dominante (via transmissão de ideias e
conceitos). Segundo França (2016), é possível perceber a dinâmica dos anos 1970 associada a duas
articulações distintas: a) trabalho crítico direcionado à presença, influência e interesse dos padrões
norte-americanos incutidos nas veiculações (práticas e produtos) dos meios de comunicação na
América Latina, bem como como uma crítica à teoria funcionalista e seu “modelo transmissivo”; b)
a elaboração de um panorama teórico próprio, focado no incentivo a práticas comunicativas
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horizontais; como principal representante dessa nova perspectiva, cita-se o educador brasileiro
Paulo Freire.
A concepção bancária de educação – em construção metafórica edificada por Freire (2016) –
nos demonstra o conceito de reflexão exposto acima. Na visão crítica do autor, o educando é
considerado um mero receptor depositário e o educador um agente depositante. A comunicação na
educação bancária seguiria uma via de mão única, em que a aplicabilidade da teoria da agulha
hipodérmica parece fazer sentido: “em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”
(FREIRE, 2016, p.104). Em observação à trajetória histórica da escola percebemos seu vínculo
estreito com os processos comunicacionais, relacionados tanto a aspectos didáticos (a aula, a fala, o
discurso) como também em termos de uma “preocupação” com a inclusão e inserção dos meios de
comunicação no ambiente escolar e nas práticas de ensino.
Tal preocupação revela uma possível associação com o conceito de “destempo”, proposto
por Orozco-Gómez (2006), em que o tempo da instituição de ensino estaria em desalinho ao tempo
do ecossistema comunicativo. Com isso, ajustes e processos de aprendizagem acabam inconclusos,
fornecendo condições para que a reprodução de padrões institucionalizados continue sendo
aplicada. A concepção bancária de Freire é um exemplo que remete ao destempo que “se manifesta
entre o ecossistema comunicativo – e particularmente entre as mudanças tecnológicas no âmbito da
informação – e a escola, os sistemas educativos e a educação em geral, que vão ficando para trás
(OROZCO-GÓMEZ, 2006, p. 86).
No contexto escolar, o conceito de massa se expressaria na figura dos “educandos”, os quais
receberiam a informação (como um estímulo) e, em comportamento automatizado, refletiriam o que
lhes foi apresentado; no sistema institucionalizado de avaliação, o educando deve replicar o que lhe
foi apresentado.
A atitude defensiva da escola e dos sistema educativo está levando-os a desconhecer ou
disfarçar o fato de que o problema de fundo está no desafio que lhe é apresentado por um
ecossistema comunicativo, do qual emerge outra cultura, outro modo de ver e ler, de
aprender e de conhecer. A atitude defensiva limita-se a identificar o melhor do modelo
pedagógico tradicional com o livro e anatematizar o mundo audiovisual como mundo da
frivolidade, da alienação, da manipulação. (MARTÍN-BARBERO, 2011, p.128)

Compreende-se a figura do estudante como uma superfície polida, plana, cuja arestas foram
paradas, uniformizando-a. Não há espaço para subjetividade; do vestuário (externalidade) ao
pensamento (internalização), tudo deve ser uniformizado. A expressão é condicionada apenas a
refletir – o mais minuciosamente possível, com a mesma angulação e direção dos raios de luz que
representam o conteúdo – os ensinamentos que lhe foram colocados.

4. REFRAÇÃO, MEDIAÇÃO E NOVAS PERSPECTIVAS
Considerando os estudos culturais latino-americanos, passamos à analogia estabelecida com
o fenômeno de refração, em que se consideram as relações entre os indivíduos, a sociabilidade e as
diferenças perante às recepções promovidas pelos aparatos midiáticos. Com isso, inicia-se uma
abordagem que compreende os prejuízos de uma visão puramente instrumental (funcionalista),
primando pelas relações culturais estabelecidas com os meios. Autores como Orozco-Gomes, Jesús
Martín-Barbero, Garcia-Canclini e Freire, colaboram para o desenvolvimento dessa perspectiva.

Sobretudo a partir dos anos 1970, no entanto, a recepção começa a ser concebida como
ativa, admitindo-se a participação dos sujeitos na reconstrução dos significados das
mensagens. Se antes os estudos e pesquisas de comunicação já interessavam à escola, na
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atualidade essa nova perspectiva abriu caminhos importantes para os que trabalham com
educação. (BACCEGA, 2006 apud CITELLI, A. [et al.], p.400)

Desse modo, a interface comunicação/educação representaria também uma interface entre os
estudos iniciados em 1970 (crítica ao imperialismo americano e visão horizontal da comunicação) e
os estudos culturais, fortemente engajados no meio acadêmico até o presente momento. Nessa
perspectiva, nossa analogia ao campo da óptica posicionaria a interface – entre os campos
comunicação e educação – como uma mediadora, representando uma camada simbólica posicionada
entre o meio 1 – onde ocorre a emissão do impulso comunicativo – e o meio 2, cuja incidência do
feixe de luz se propaga de modo diferenciado. Caracteriza-se, portanto, o fenômeno de refração,
considerando-se a passagem do impulso de um meio para outro, de modo a ocorrem “duas coisas: a
primeira é que a velocidade da luz muda; a segunda é que quando a incidência não é oblíqua, a
direção de propagação também muda” (CEPA – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada, USP,
2008). Há um desvio do feixe emitido no meio 2, considerando-se suas características, no caso, a
heterogeneidade social.
A esquematização apresentada no tópico anterior (Olhares iniciais em busca por elucidação
teórica) aponta para as possibilidades que desejamos desvendar quando abordamos a interface
Comunicação/Educação em analogia ao fenômeno de refração. Considerando-se a diferença entre
os meios como produtora de desvios dos estímulos (raios incidentes), podemos estabelecer as
seguintes análises comparativas: a) os meios (1 e 2) como professor e aluno; b) os meios (1 e 2)
como instituição escolar e aparatos midiáticos (MCs); c) a superfície de contato como a interface
comunicação/educação.
As caraterísticas que definem cada meio seriam, para os estudos da óptica, os índices de
refração – de acordo com suas propriedades físicas. Aos olhos da interface Comunicação/Educação,
professor e aluno também se definiriam a partir de suas fundamentações, das particularidades de
seus perfis. No caso, ao avaliarmos o sistema educacional que se coloca em pauta nos debates da
interface, temos representações padronizadas (comparadas ao fenômeno da reflexão, no tópico
anterior) e representações transformativas (no sentido de elucidar uma perspectiva real do
ecossistema comunicativo educacional, em detrimento de idealizações).
A posição do professor como meio 1 e do aluno como meio 2 nos demonstra que o raio que
os perpassa (um estímulo comunicacional, seja midiático ou acadêmico/escolar) tem sua direção e
velocidade alteradas, ou seja, o estímulo não permanece o mesmo. Segundo França (2016, p.16),
“conhecemos também através de vários processos mediadores, tais como o acesso a informações, a
fruição artística, experiências místicas ou espirituais. (...) são mediações que nos estimulam e
possibilitam o conhecimento”. O professor não seria, portanto, o emissor da informação, a fonte do
conhecimento ou da informação, mas um meio pelo qual o conhecimento/ informação também
perpassa.
A escola está deixando de ser o único lugar de legitimação do saber, já que há uma
variedade de saberes que circulam por outros canais difusos e descentralizados. A
diversificação e a difusão do saber, fora da escola, são dois dos desafios mais fortes do
sistema educativo. Saberes-mosaico, como os chamou A.Moles, por serem feitos de
pedaços, de fragmentos que, no entanto, não impedem os jovens de ter, com frequência, um
conhecimento mais atualizado em física ou em geografia do que seu próprio professor.
(MARTÍN-BARBERO, 2006, p.56-57)

Ao propor a seus alunos um trabalho de redublagem de filmes, seriados e novelas –
explicando pressupostos teóricos vistos na disciplina Teorias da Comunicação – Grohmann (2013)
demonstra que seu meio (vivências docentes, discentes e pessoais) é transpassado pela influência do
ecossistema comunicativo no qual se insere; personifica-se o perfil do professor como mediador e
orientador de novas possibilidades didáticas. Citando A. Moles, Martín-Barbero (2006, p.57), trata
dos “saberes mosaico” que, difusos, diversificados e fragmentados, “não impedem o jovem de ter,
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com frequência, um conhecimento mais atualizado em física ou em geografia do que seu próprio
professor”.
Os alunos, por sua vez, recebem tal orientação e a ressignificam de acordo com suas
percepções; selecionam, interpretam e editam os vídeos a partir de suas considerações
(familiaridades com determinado produto/artista/estilo, modo de trabalho – em duplas, trios, etc.,
compreensão acerca da teoria trabalhada). Os resultados (vídeos de três a quatro minutos 6)
demonstram o domínio dos conhecimentos adquiridos pelos discentes, ao transformar teorias
clássicas em narrativas divertidas que refletem a o conteúdo associado ao personagem – como
vemos em “Gandalf explica Bourdieu” e “Paola Bracho explica Canclini” –Apesar dos diferentes
índices de refração entre professor e aluno, há uma consonância no sentido de todos serem
receptores e produtores de informação e saber; ambos os meios são atravessados pelas mensagens
midiáticas.
O receptor-sujeito vai resinificar o que ouve, vê̂ ou lê, apropriar-se daquilo a partir de sua
cultura, do universo de sua classe, para incorporar ou não a suas práticas. Hoje se sabe que
os receptores se tornam coprodutores do produto cultural. São eles que o (re)vestem de
significado, possibilitando a atualização de leituras, o rompimento de caminhos
preestabelecidos de significados, a abertura de trilhas que poderão desaguar em
reformulações culturais. (BACCEGA, 2006, apud CITELLI, A. [et al.], p.401)

A tratativa em torno da imagem (no caso, o material audiovisual utilizado pelos alunos como
meio de aprendizagem) e o processo de apropriação (de conteúdos midiáticos presentes na cultura
dos sujeitos) nos remetem à questão do consumo. Dispositivos tecnológicos, redes informáticas e
mídias diversificadas atualizam o modo de produção, transmissão, recepção e uso da informação. O
modelo de Lasswel (1978), informacional transmissivo, ainda que nos oriente para um
entendimento dos processos comunicativos, já não se fecha na proposta esquematizada: quem; diz o
quê; em que canal; para quem; com quê efeito.
Produtor e receptor se confundem e instituições especializadas e/ou institucionalizadas veem
seus padrões e rituais transformados por novas dinâmicas processuais. A instituição de ensino, por
exemplo, já não se configura como a detentora do saber legitimado, “já que há uma variedade de
saberes que circulam por outros canais, difusos e descentralizados; a diversificação e a difusão do
saber, fora da escola, são dois dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação propõe ao
sistema educativo”. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.56).
A descentralização do livro, como objeto instrucional majoritário, estaria imersa na
representação metafórica que coloca meios de comunicação e escola em planos diferentes (meio 1 e
meio 2). Configuram-se os “destempos”, em conceituação referida por Orozco-Gómez (2006),
demonstrando que os índices de refração dos meios alteram a velocidade de propagação da luz –
segundo princípios da física. Na refração, aluno e professor, escola e meios de comunicação
apresentariam “velocidades” e tempos diferentes. A posição do receptor e do emissor alterna-se,
possibilitando ao indivíduo receber e emitir a mensagem, além de poder ressignificá-la. Ambos os
papeis são possíveis e ocorrem paralelamente.

5. LENTES CORRETORAS – REVERSIBILIDADE DAS PROBLEMÁTICAS
A proposta elaborada pelo professor Rafael Grohmann, ao abordar as Teorias da
Comunicação, nos demonstra a possibilidade de reverter quadros reflexivos. Observamos a
tendência de se refletir sobre o ensino superior e sua necessidade de atualização em termos
6

Disponíveis em: https://www.youtube.com/channel/UC0DJQBGIgLHjL3JQAO5P5ww
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didáticos-pedagógicos. Na entrevista “Memórias Ecanas, com Rafael Grohmann” (2013), como um
de nossos objetos de análise, verificamos a tratativa em torno das renovações didáticas no ensino
superior, no ambiente acadêmico e em perspectivas curriculares.
Ao relatar sua experiência como assistente de professor/monitor PAE (Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino) – durante o curso de mestrado na ECA-USP, com início em 2010 – ,
Grohmann (2013) apresenta o sujeito dessa função como um elo entre o aluno e o professor. A
partir de sua participação no processo, os olhares se cruzam e têm a possibilidade de entrar em
convergência. Percebe-se a referencia à comunicação horizontal, proposta por Freire (2016).
A divergência de percepções, tão cara aos processo da interface comunicação/ educação,
através da interdisciplinaridade e abrangência do campo de expressão encontram lugar no espaço
dialógico, criado pela mediação. O assistente de professor seria assim um mediador entre o
“mundo” dos alunos e o “mundo” do professor, uma possível alternativa para os destempos
vivenciados por certa falta de sintonia entre realidades. Os índices de refração seriam considerados,
ou seja, suas diferenças seriam contempladas por um mediador entre os dois meios, facilitando o
caminho para o diálogo. “As transformações nos modos como circula o saber constitui uma das
mais profundas mutações que uma sociedade pode sofrer” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.340).
Professor e aluno, ainda que por vezes atrelados às hierarquias pré-estabelecidas, têm sua
sintonia facilitada no contato com o assistente-mediador. Grohmann (2013) compreende tanto as
demandas e o papel (exigido) do professor, quanto as percepções dos alunos e também suas
demandas. Cita-se, por exemplo, os circuitos de comunicação imprevisíveis, referindo-se a
conversas extra-classe. Relata-se a identificação da percepção dos alunos, como receptores das
aulas e das informações acadêmicas, acerca da imagem do assistente como uma extensão do
professor efetivo da disciplina. Para Grohman (2013), o monitor se caracterizaria como um
intermediário entre a figura de professor (vinculado a seu trabalho na pós-graduacão) e a
representação do aluno. Nesse caso, compreende-se que ele pode vir a configura-se tanto como
orientador dos alunos, como do professor.
Outra
possibilidade
seriam
as
abordagens
representativas
da
interface
Comunicação/Educação, como as propostas de Grohmann (2013) para a disciplina de Teorias da
Comunicação, Percebe-se a relação com a realidade do professor e dos alunos como receptores
ativos dos produtos midiáticos.
É a partir da assunção da tecnicidade midiática como dimensão estratégica da cultura que a
escola pode inserir-se nos processos de mudança que atravessam nossa sociedade, e
interatuar com os campos de experiência em que hoje se processam as mudanças:
desterritorializacão/relocalização das identidades, hibridações da ciência e da arte, das
literaturas escritas e das audiovisuais; reorganização dos saberes e do mapa dos ofícios
desde os fluxos e redes pelos quais hoje se mobilizam não só a informação mas também o
trabalho, o intercâmbio e a colocação em comum de projetos, de pesquisas científicas e de
experimentação estética. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.351).

No trabalho de redublagem, os alunos selecionam conteúdos, ressignificam e apresentam sua
própria visão. Processos de criatividade são acionados, contemplando a relação com as experiências
midiáticas dos alunos e do professor. No vídeo “Aula sobre Martín-Barbero no Chaves”7
percebemos a seleção de uma cena que reflete o diálogo desenvolvido pelos alunos. Os
personagens (do episódio de Chaves) interagem em sala de aula, demonstrando o próprio contexto
vivenciado durante a trajetória escolar. Define-se a visão apresentada por Garcia-Canclini (2008, p.
35) acerca da criatividade: “o pensamento pós moderno abandonou a estética da ruptura e propôs
reavaliar diversas tradições, fomentando a citação e a paródia do passado mais do que a invenção de
formas inteiramente inéditas”. Proporciona-se a oportunidade de se pensar o conteúdo analisado em
sala de aula, a partir de bibliografias e leituras, no contexto prático.
7

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gfUBrO_2kdY
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Quando fala sobre o ensino de Comunicação – em entrevista ao projeto “Memórias Ecanas”
– Grohmann (2013) apresenta a importância de pensar o processo comunicativo por inteiro. Ao citar
o professor Eugênio Bucci, aborda-se a visão (que considera disforme) da agência de comunicação
ligada ao “aprender na prática”, considerando-se que a prática do outro como se fosse uma teoria.
Uma teoria sem prática é pura abstração. Só a prática é fundadora – é ela que problematiza,
instiga, coloca questões. O ser humano teoriza não apenas porque pensa, mas porque sente,
age, se relaciona. Mas a ação no mundo separada da teoria é ação animalizada e não
humana. (...) Não cabe à teoria reproduzir ou descrever o mundo, mas produzir reflexões
sobre o mundo. Conhecer não é apenas reconhecer a prática, mas antecipá-la, isto é, abrir o
ato para seu significado cultural. (FRANÇA, 2016 , p.18)

Refuta, então, esse tipo de representação, defendendo que a mudança da prática requer o
“repensar” da própria prática, o qual só pode ser realizado no “pensar” sobre a teoria, sobre
conceitos, sobre questões. Demonstra-se a lente teórica como fundamental para o pensamento
transformativo.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos sobre as possibilidades de inovação escolar é preciso considerar também a
situação estrutural das instituições de ensino, frente aos desafios econômicos e dificuldades de
adequação às novidades em termos de tecnologia, perspectiva e relacionamentos entre sujeitos
sociais. A realidade econômica da instituição pública, muitas vezes precária, impede que
professores se reciclem, que alunos se desenvolvam e que o ambiente se torne evolutivo. Além
disso a “universidade fábrica”, como define Hissa (2013) cobra um tempo de produção e execução
que dificultam as condições de trabalho. Cria-se um descompasso a partir da real situação e
estrutura em contraponto ao ideal imaginário que se espera ao cobrar, tanto da universidade quanta
da escola, um papel transformativo.
Nesse sentido, faz-se necessária a presença de abordagens que otimizem os recursos
disponíveis e abram espaço para as vozes que se encontram presentes no processo de ensino. A
presença das experiências e vivência subjetivas representam a possibilidade de se colocar em
prática processos criativos e imaginativos inerentes aos operadores educacionais – tanto a figura do
educando quanto do educador. A discussão não se encontra na questão “como permitir que a mídia
transite entre os muros da escola”, mas na reflexão sobre “como podemos trabalhar junto com as
percepções e aparatos midiáticos”.
Vivemos num ambiente de informação que recobre e mistura vários saberes e formas muito
diversas de aprender, ao mesmo tempo que se encontra fortemente descentrado em relação ao
sistema educativo que ainda nos rege, organizado em torno da escola e do livro. A capacidade de
ser flexível, de se adaptar a novas circunstâncias possibilita aos indivíduos a emancipação de
contextos fundamentados em uma só visão. A vontade de responder de modo inovador, criando
oportunidades elucidativas e renovadoras, toma proporções valorativas socialmente. O
empreendedorismo mobiliza estratégias orientadas para o desenvolvimento de novas perspectivas e
motivações de modo a posicionar o indivíduo frente às suas potencialidades.
A abordagem do professor Rafael Grohmann associa-se ao empoderamento individual,
fundamental para processos transformativos. Proporciona ainda a autonomia coletiva, ao disseminar
a possibilidade de os alunos trabalharem com aspectos da sua própria realidade. Os conhecimentos
adquiridos não são meramente refletidos em práticas meramente reprodutivas, mas colocadas frente
aos processos reais dos alunos, considerando as características do seu meio. A miopia do sistema de
ensino é corrigida através das lentes de inovação, adequadas ao olhar crítico.
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A UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS ESCOLARES NO YOUTUBE: UMA PROPOSTA DE
METODOLOGIA E ANÁLISE1
Romer Mottinha Santos2
Elson Faxina3
RESUMO
A utilização de mídias sociais na educação é um recurso cada vez mais utilizado como ferramenta
de ensino-aprendizagem. Neste contexto, esta pesquisa aborda um estudo de caso sobre a utilização
do canal que o Colégio Estadual do Paraná desenvolveu no YouTube, no período de 16 de março de
2016 a 16 de julho de 2018, com o objetivo de estudar como esta mídia é utilizada, por meio de
análise dos seus vídeos mais visualizados. As questões que fundamentaram esta pesquisa foram:
quais são as categorias dos vídeos mais visualizados neste canal do YouTube? E entre os temas
Informativo, Cultural, Gestão Escolar e Pedagógico quais despertaram maior interesse no canal? A
hipótese que moveu esta pesquisa foi que os vídeos que envolvem diretamente a participação de
alunos ou as que pertençam a propostas de ensino-aprendizagem (pedagógico) tenham mais
acessos. A metodologia é quantitativa e de análise de conteúdo fundamentada na categorização de
vídeos de Morán (1995). Os resultados apontam que os vídeos com maior número de acessos
apresentam propostas de utilização em sua produção com diversificação de conteúdos, com
predomínio do tema informativo.
Palavras-chave: YouTube; Vídeo Escolar; Mídias na Educação.

1. INTRODUÇÃO
A aplicação desta pesquisa teve como objeto o canal no YouTube do Colégio Estadual do
Paraná, que possui um setor de comunicação responsável pela produção de materiais pedagógicos,
institucionais e divulgação de informações à comunidade escolar por docentes e discentes, pelo site
próprio <www.cep.pr.gov.br> e pelas mídias sociais. A utilização das mídias sociais foi integrada
ao site institucional do colégio em 2016 e possui caráter educativo, cultural e social. Um dos
objetivos da comunicação em geral e da utilização das mídias sociais é a elaboração de materiais
didático-pedagógicos que possam contribuir para a formação de estudantes, professores,
funcionários e comunidade, além de integrar as novas tecnologias educacionais, de informação e
comunicação ao trabalho docente e ao desenvolvimento integral dos estudantes.
Visto isso, a presente pesquisa está inserida na área de estudos sobre tecnologias
educacionais a partir de vídeos do YouTube. Ela poderá permitir a verificação de como as mídias
sociais (no caso o YouTube) estão sendo utilizadas nesta instituição de ensino estadual pública, o
Colégio Estadual do Paraná. A utilização dos vídeos foi avaliada por meio das análises de uso de
vídeo sugeridas por José Manuel Morán (1995), como propostas de utilização ou por usos
inadequados em sala de aula. As questões que esta pesquisa busca responder são as seguintes: I) as
1
2
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produções de vídeos de docentes e discentes do Colégio Estadual do Paraná (CEP) são em sua
maioria categorizadas como pedagógicos?; II) Quais são os vídeos que mais despertam interesse na
comunidade escolar? A incorporação destes vídeos no cotidiano da instituição de ensino pode
ajudar para formação dos alunos de maneira complementar?
A hipótese é que as publicações que envolvem diretamente alunos (participação) ou as que
pertençam a propostas de ensino-aprendizagem tenham mais acessos, permitindo melhor integração
com as atividades do cotidiano do colégio. O objetivo é identificar a percepção sobre possíveis
obstáculos ao uso dessas tecnologias em ambiente escolar. Esta pesquisa é uma proposta
metodológica de análise de vídeos na esfera da educação, que pode ser utilizado para estudos em
portais de outras escolas e instituições que utilizam vídeos para divulgação de conteúdo.
Várias das publicações de multimídias integradas na Web são oriundas de um projeto de TV
e de Rádio do CEP (TVCEP & Rádio Estação CEP), que procuram “viabilizar interfaces para o
desenvolvimento educacional dos estudantes e professores do CEP, para a compreensão do mundo
da linguagem, das artes e das ciências” (OLIVEIRA et al, 2017).
O recorte temporal abrange os anos letivos de 2016, 2017 e 2018, sendo o período de coleta
entre 16/03/2016 (data da criação do canal) até 16/07/2018. A ferramenta utilizada foi o Analytics
do YouTube, que permite download dos registros de visualizações do canal em planilhas. Até o
final do período de análise foram registrados 196 vídeos publicados, dos quais foram selecionados
os 10 vídeos com maior número de visualizações e submetidos à análise de conteúdo para
categorização proposta neste estudo.
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar de que forma os vídeos online estão sendo
utilizados como ferramenta de tecnologia educacional pela comunidade escolar do Colégio Estadual
do Paraná. Os objetivos específicos visam, em primeiro lugar, categorizar e distinguir os vídeos
produzidos e postados no site do colégio e no Canal do YouTube. Em segundo, verificar se a
utilização dos vídeos tem predominância pedagógica e, por último, indicar quais são os vídeos que
mais despertam interesse da comunidade escolar, podendo constatar os efeitos da utilização dos
vídeos e permitindo a indicação dos melhores caminhos para a utilização desta ferramenta
tecnológica.
Em nossas sociedades urbanas interconectadas é pertinente o estudo da produção de vídeos
feitos com recursos tecnológicos, que são distribuídos em ambientes virtuais de compartilhamento,
como o YouTube (BATISTA; FERNANDES, 2016, p. 120). Os vídeos têm se tornado cada vez
mais populares, por meio de sites como o YouTube que vem conquistando novos usuários a cada
dia. Esse espaço de comunicação pode contribuir nas atividades educacionais, devendo ser encarado
também como meio de comunicação (SANTOS et al, 2016, p. 333). Neste contexto, para esta
pesquisa foi selecionado o Colégio Estadual do Paraná, que é o colégio público mais antigo e maior
do estado, tendo cerca de 4700 alunos, e criou um canal do YouTube em 2016. Também é
pertinente apontar que em 2017 foi realizada uma pesquisa socioeconômica “Perfil do Estudante CEP 2017” (2018) no Colégio Estadual do Paraná com 2171 alunos, a qual identificou que 89,7%
dos alunos do CEP buscam informação mais usualmente pela internet do que pela TV (aberta e/ou
paga), Rádio e Impressos (livros, revista e jornais). E 44% dos alunos do CEP passam mais de cinco
horas por dia navegando na internet. Por isso, pode-se considerar um bom objeto de estudo pelo fato
de que suas práticas educacionais, em especial a utilização de tecnologias, podem ser um paradigma
na rede estadual pública.
Nascido em 2005, o YouTube já tem em 2018, mais de um bilhão de usuários, tornando-se
um dos mais visitados sites do mundo. Para os centros de pesquisa e instituições de ensino superior,
o YouTube constitui-se como uma importante plataforma de divulgação de informações para a
comunidade. Os vídeos continuam a ser o conteúdo mais partilhado nas redes sociais e, por esse
motivo, torna-se interessante criar um canal no YouTube, por possibilitar sua difusão por
incontáveis outros meios e demais redes sociais, a partir do link ali ancorado. Muitas instituições
possuem os seus próprios canais e colocam aí os seus vídeos para que possam ser partilhados por
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todos os usuários das diversas redes sociais (SANCHEZ; GRANADO; ANTUNES, 2014, p. 1819). A Pesquisa Video Viewers,4 que analisa a fundo o comportamento de assistir a vídeos do
brasileiro, revelou transformações na maneira que o público consome esses conteúdos e confirmou
o YouTube como um protagonista dessas mudanças. No ano de 2017, 86% dos usuários
entrevistados da pesquisa confirmaram que assistem a vídeos online e 99% destes que assistem
vídeos na web utilizam o YouTube (MARINHO, 2017). Com isso, podemos considerar o YouTube
uma mídia social com grande potencial para desenvolver atividades de pesquisa e docência.

2. INTERNET, YOUTUBE E EDUCAÇÃO
A internet é uma mídia que permite a comunicação entre muitas pessoas para muitas pessoas
em tempo escolhido e em uma escala global. Apesar da ampla propagação da internet, a sua lógica,
linguagem e limites não são totalmente entendidos para além dos aspectos tecnológicos
(CASTELLS, 2007, p. 16-17).
O surgimento da internet como nova mídia originou uma forte controvérsia sobre a origem
de novos padrões de interação social. Por um lado, a formação de comunidades virtuais, com
princípios na comunicação online, foi interpretada como o ápice de um processo histórico de
dissociação entre localidade e sociabilidade na formação da comunidade: novos e seletivos
paradigmas de relações sociais substituem maneiras de interação humana limitada territorialmente.
Por outro lado, os críticos da internet, fundamentados em estudos realizados por pesquisadores
acadêmicos, defendem a ideia de que a expansão da internet está a conduzir a um isolamento social
e a uma ruptura da comunicação social e da vida familiar, pois os indivíduos se refugiam no
anonimato e praticam uma sociabilidade aleatória, abandonando a interação pessoal em espaços
físicos (CASTELLS, 2007, p. 145).
A sociedade contemporânea exige que a educação prepare o aluno para enfrentar novas
situações no cotidiano. Assim, a educação deixa de ser sinônimo de transferência de informações e
adquire caráter de renovação constante do processo ensino-aprendizagem. A escola de hoje é
consequência da era industrial, sendo estruturada para preparar os indivíduos para inserir-se na
sociedade, para viver e trabalhar numa dada estrutura social. Mas agora ela está sendo convocada a
repensar suas práticas, de maneira especial por causa das novas exigências de formação de
profissionais e cidadãos muito distintos daqueles que eram necessários na era industrial (SERAFIM;
SOUSA, 2011, p. 19-20).
Há professores que ao apresentarem suas razões para integrar os objetos técnicos ao
contexto escolar relacionam diretamente a presença marcante destes objetos tecnológicos na
sociedade à necessidade de trabalhar com eles na escola. De toda forma, a naturalização da
tecnologia e sua associação mecânica ao progresso da sociedade podem ser objeto de
questionamento. Esta percepção se fundamenta no argumento de que a finalidade da educação é
preparar o indivíduo para atuar no processo produtivo, o que a submete à dinâmica econômica. O
desenvolvimento tecnológico é relacionado como sinal de progresso, que, por sua vez, é vinculado a
uma sociedade mais justa (ECHALAR; PEIXOTO; CARVALHO, 2016, p. 167-168) do ponto de
econômico, social, cultural e político.
Na sociedade contemporânea, o processo educativo precisa ser repensado a partir dos novos
dispositivos tecnológicos do campo da comunicação. Afinal, a escola, assim como as demais
instituições tradicionais como a família, a religião e mesmo os meios de comunicação de massa
como conhecemos até então, não têm mais a hegemonia do processo informativo e do educativo,
que está muito além da educação formal.
4

Pesquisa do Google publicada na ferramenta Think with Google.
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Adicionar as motivações sociais de participação a grupos e de generosidade às motivações
pessoais de autonomia e competência pode incrementar substancialmente as atividades. Agora que é
possível compartilhar vídeos no YouTube, muito mais pessoas os produzem do que jamais
produziram quando para compartilhar era mais difícil e a visibilidade era menor. As motivações
sociais podem proporcionar a muito mais participação do que as motivações pessoais isoladas
(SHIRKY, 2011, p. 153-154).
Os cenários virtuais frequentados pela geração jovem são muito abrangentes e variados. As
atividades que podem desenvolver nos mesmos são de ordem variada: jogo, comunicação,
informação/conhecimento, identidade, relacionamento, interação e até mesmo a criação. O
YouTube é um desses espaços virtuais onde os jovens podem expressar a sua criatividade. Este
espaço virtual pode modificar a aquisição de conhecimento e os modos de aprendizagem (BRAGA;
RAMOS; BRAGA, 2015, p. 284-285).
O YouTube tem como objetivo a publicação de vídeos e sua principal função é ser um
repositório audiovisual de conteúdos autorais à disposição de qualquer pessoa (LEMOS;
PADILHA, 2013, p. 68). Na educação, o YouTube serve como uma importante interface da Web
2.0 por permitir a dinamização e difusão de aulas. Por isso, quando usado para fins pedagógicos e
didáticos, desperta a criatividade dos alunos possibilitando a construção de vídeos para trabalhos,
seminários e/ou apresentações que podem ser compartilhados e acessados por todos os usuários da
Web. Nesse sentido, visualizam-se muitas potencialidades do YouTube. Basta usar criatividade e
objetividade para tornar essa interface um recurso de destaque para a educação online (LEMOS;
PADILHA, 2013, p. 69).
Os vídeos continuam a ser o conteúdo mais partilhado nas redes sociais e, por esse motivo,
é interessante criar um canal no YouTube. Muitas instituições possuem os seus próprios canais e
colocam aí os seus vídeos para que possam ser mais facilmente partilhados por todos os utilizadores
das diversas redes sociais. O YouTube é cada vez mais utilizado para a transmissão de eventos ao
vivo e são diversas as conferências científicas que utilizam a plataforma para esse fim. As
vantagens são múltiplas, mas a principal delas é o fato de a robustez do YouTube permitir uma
transmissão sem quaisquer interrupções, seja qual for o número de utilizadores a assistir
(SANCHEZ; GRANADO; ANTUNES, 2014, p. 19).
Os sites de acesso a vídeos online, principalmente o YouTube, são espaços virtuais em que
se pode assistir a um vídeo pela internet sem a necessidade do download. Este ambiente virtual
possibilita também a busca pelo vídeo desejado, além da integração entre os usuários que podem
fazer comentários acerca do que assistiu. Hoje, a maioria das câmaras digitais e dos celulares tem
suporte para a realização de filmagens pessoais. Estes objetos tecnológicos vêm se tornando cada
vez mais populares entre os jovens, adolescentes e adultos de várias partes do Brasil, inclusive das
classes sociais menos favorecidas. Os sites de exibição de vídeo tornaram-se bastante procurados na
atualidade, pela necessidade das pessoas de registrar e guardar os momentos marcantes das suas
vidas, além de compartilhar com outras pessoas as suas produções que podem ser: trabalhos
pessoais, atividades artísticas e musicais, momentos históricos, passeios, viagens, paisagens da sua
região, entre outras motivações. Na internet os alunos têm a possibilidade de criar vídeos sobre os
mais variados temas e tudo isso pode ser hospedado no YouTube, tornando essa produção acessível
aos colegas e à própria sociedade de uma maneira geral. O interessante é que os alunos
individualmente ou em grupo podem se tornar exploradores do seu espaço, observando,
descobrindo e analisando as diversidades que a sala de sala não trazia às suas mentes,
desenvolvendo sua percepção social sobre a realidade em que vivem, assim tornando cidadãos
críticos e ativos em termos de ideias e ações viáveis que contribuam para a percepção dos
problemas de sua comunidade, gerando soluções criativas para a melhoria do ambiente em que vive
(RICARTE; CARVALHO, 2011, p. 270-271).
Uma oficina desenvolvida por alunos do Programa Institucional de bolsas de Iniciação à
docência – PIBID 2014 comprovou que o trabalho com as novas tecnologias da informação e da
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comunicação, através dos gêneros próprios do YouTube, proporciona muitos benefícios para o
ambiente pedagógico, dentre os quais destacam-se o alto grau de envolvimento dos alunos nas
atividades e a apropriação da linguagem característica dos gêneros trabalhados (QUADROS et al,
2016).
Em uma pesquisa sobre percepções de docentes e discentes sobre uso educativo de mídias
sociais, os pesquisadores Arquimedes Pessoni e Marco Akerman (2015) identificaram que o
Google+, o YouTube e o Facebook são os aplicativos que os docentes reconhecem como úteis e, de
alguma forma, já incorporaram nas aulas. Por parte dos alunos, até em função de pertencerem a uma
geração mais conectada, o nível de conhecimento das diversas ferramentas da Web 2.0 é maior, pois
estão mais acostumados a utilizá-las no cotidiano, e parte deles as incorporou como forma de
compartilhar aula, discutir conteúdos, reunir os colegas de sala em grupos de trabalho,
principalmente na plataforma do Facebook. A tendência, com o aumento da adoção de mídias
sociais por parte dos alunos conectados de hoje, é que aqueles que optarem pela carreira do ensino
passem a utilizar as mídias sociais para as atividades com seus alunos (PESSONI; AKERMAN,
2015, p. 182).

3. METODOLOGIA
No colégio selecionado para este estudo a produção dos vídeos é uma atividade do setor de
Comunicação com a participação de alunos e educadores, onde atuam de forma integrada às esferas
de gestão escolar e pedagógicas. Por isso, nesta pesquisa foi escolhido como estudo de caso, pois
conforme Maria do Rosário Knechtel (2014) é limitado a uma ou a poucas unidades pesquisadas,
entendidas como um indivíduo, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma
comunidade ou até um país. Essa modalidade tem aspecto minucioso e de profundidade, podendo
ou não ser realizada em campo. O estudo de caso, normalmente, utiliza mais que uma técnica de
coleta de dados ou procedimentos para o desenho da pesquisa. E pode estar relacionado a qualquer
uma das modalidades de pesquisa (KNECHTEL, 2014, p. 150-152).
O recorte temporal da coleta e análise dos vídeos é relacionado aos anos letivos de 2016,
2017 e 2018 e os vídeos são categorizados em duas modalidades: uso inadequado em sala de aula
ou propostas de utilização; e temas como: informação, pedagógico, gestão escolar ou cultural. Para
isso foram elaboradas propostas de análise de categorização do uso de vídeo conforme os Quadros
1, 2 e 3 abaixo.
QUADRO 1 – USOS INADEQUADOS EM SALA DE AULA
Cód.
Tipo de vídeo
Explicação
Vídeo utilizado quando há um problema inesperado, como ausência do professor.
1
Vídeo Tapa-buraco
Usar esta modalidade pode ser útil, mas se repetido com frequência, desvaloriza a
utilização do vídeo e o associa (na concepção do aluno) a não ter aula.
2
Vídeo Enrolação
Um vídeo sem muita ligação com as matérias.
Quando o vídeo começa a ser passado em todas as aulas, reduzindo outras
3
Vídeo Deslumbramento dinâmicas mais pertinentes. O uso exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e
empobrece as aulas.
Vídeos questionados pelos professores por possuírem defeitos de informação ou
4
Vídeo Perfeição
estéticos.
Não é satisfatório didaticamente exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com
5
Só Vídeo
o assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais importantes.
FONTE: BASEADO EM JOSÉ MANUEL MORÁN (1995).
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Cód.
6
7
8
9
10

11

12

13

QUADRO 2 – PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO
Explicação
Vídeos ligados à televisão, vídeos próximos à sensibilidade dos alunos e vídeos
Vídeo Simples
mais atraentes.
É o uso mais importante na escola. Um bom vídeo é interessantíssimo para
Vídeo Sensibilização introduzir um novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos
temas.
O vídeo muitas vezes ajuda a mostrar o que se fala em aula, a compor cenários
Vídeo Ilustração
desconhecidos dos alunos. Por exemplo: como eram os romanos, ou sobre a
Amazônia, África, Ásia ou Europa.
É uma ilustração mais sofisticada. O vídeo pode simular experiências de uma
Vídeo Simulação
disciplina. Por exemplo: Experiências de química que seriam perigosas em
laboratório ou que exigiriam muito tempo e recursos.
Vídeo que mostra determinado assunto, de forma direta (quando informa sobre
Conteúdo de Ensino
um tema específico orientado a sua interpretação) ou indireta (quando mostra um
tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares.
I) Documentação: registro de aulas, eventos, estudos de meio, de experiências, de
entrevistas, de depoimentos; II) Intervenção: interferir, modificar um
determinado programa, um material audiovisual, acrescentando uma nova trilha
sonora, ou editando o material de forma compacta ou introduzindo novas cenas
Produção
com novos significados; III) Expressão: como nova forma de comunicação
adaptada à sensibilidade principalmente das crianças e dos jovens. As crianças
adoram fazer vídeo e a escola precisa incentivar o máximo possível a produção de
pesquisas em vídeo pelos alunos.
Vídeo espelho: ver-se na tela para poder compreender-se, para descobrir o
próprio corpo, os gestos, os cacoetes, para análise do grupo e dos papéis de cada
Avaliação
um, para acompanhar o comportamento de cada um, do ponto de vista
participativo.
Vídeo como suporte da televisão e do cinema. Gravar em vídeo programas
Integração / Suporte de importantes da televisão para utilização em aula (filmes de longa-metragem,
outras mídias
documentários; Vídeos interagindo com outras mídias como o computador,
videogame, telefone (videofone por smartphone).
FONTE: BASEADO EM JOSÉ MANUEL MORÁN (1995).
Tipo de vídeo

QUADRO 3 – CATEGORIA DE TEMA PRINCIPAL DO VÍDEO
Cód.
Tema
1
Informativo
2
Pedagógico
3
Gestão Escolar
4
Cultural
FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2018)

Pretendeu-se verificar, por meio destas categorias, quais vídeos têm mais acessos
(visualizações), permitindo assim identificar quais conteúdos despertam maior interesse da
comunidade escolar. Os vídeos com maiores visualizações foram selecionados, categorizados e
submetidos à análise de conteúdo, que é uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva,
sistemática e quantitativa do conteúdo declarado dos depoimentos dos entrevistados e se constituiu
em um conjunto de ferramentas metodológicas que garantem a objetividade, sistematização e
influência aplicadas aos discursos diversos (BARROS; LEHFELD, 2012, p. 96).
“A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações” (BARDIN,
1977, p. 31). De acordo com Laurence Bardin, a função primordial da análise de conteúdo é o
desvendar crítico. É um conjunto de instrumentos de aspecto metodológico em constante
aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos diversificados. Uma análise de conteúdo não deixa de
ser uma análise de significados, ao contrário, ocupa-se de uma descrição objetiva, sistemática e
quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva interpretação. O processo de
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codificação dos dados é restrito a escolha de unidades de registro, ou seja, é o recorte que será feito
na pesquisa (SANTOS, 2012, p. 383-385). Esta metodologia tem se demonstrada relevante para
pesquisadores nas áreas da comunicação social, jornalismo, marketing, mídias sociais e áreas
correlacionadas. A análise de conteúdo pode ser realizada sobre qualquer tipo de ato enunciativo
(mensagem), por qualquer meio (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016, p. 174).
A metodologia de análise de conteúdo é destinada a classificar e categorizar qualquer tipo de
conteúdo, reduzindo suas características a elementos-chave, de modo com que sejam comparáveis a
uma série de outros elementos (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016, p. 175). A categorização é uma
operação de classificação de elementos pertencentes a um conjunto, por diferenciação e,
sequencialmente, por reagrupamento conforme o gênero (análise), com critérios selecionados
anteriormente (BARDIN, 1977, p. 117).

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A coleta desta pesquisa foi realizada por meio do Analytics do YouTube, ferramenta que
permite uma quantificação precisa do número de visualizações no período do recorte temporal
específico de março de 2016 a julho de 2018 selecionado para este trabalho. Foram registrados 196
vídeos produzidos e publicados no canal do YouTube desde sua criação até o final desse período.
Importante destacar também que na relação de playlists há 32 vídeos categorizados como
pedagógicos pelo próprio canal, ou seja, a produção de vídeos é também direcionada para outras
categorias. Também foi identificada a data da visualização restringindo as visualizações anteriores
ou posteriores do período selecionado. No período selecionado foram registrados, pelo Analytics,
100.195 minutos (69 dias e 13 horas) de tempo de exibição do canal e 46.101 visualizações de todos
os vídeos disponíveis.
Com relação aos dez vídeos mais acessados no canal do YouTube do CEP foi constatada
uma característica de predomínio de proposta de utilização (conforme o Quadro 2 apresentado na
metodologia), sem aparições de vídeos de uso inadequado na sala de aula (conforme Quadro 1, na
metodologia).
TABELA 1 – DEZ VÍDEOS MAIS VISUALIZADOS NO CANAL DO YOTUBE “COMUNICAÇÃO CEP”
(MARÇO/2016-JUL/2018)
Vídeo
Tempo Mais vistos Categoria de uso
Tema
Descrição
Trajetos e
Vocações Fernando Tupan

4’53”

2243

Produção

Cultural

CELEM

41”

2161

Produção

Informativo

Depoimento da coordenadora do
Centro de Línguas do colégio sobre
os cursos.

Informativo sobre
o uso inadequado
das piscinas do
Colégio Estadual
do Paraná

10’31”

2101

Vídeo
Sensibilização

Informativo

Depoimento da diretora do CEP
alertando sobre os riscos de
invasão de piscina e o risco à
segurança dos alunos e palestra
sobre segurança e uso inadequado
das piscinas.

V Conferência
Nacional
Infantojuvenil pelo
Meio Ambiente

4’15”

1552

Conteúdo de
Ensino

Pedagógico

Depoimento de alunos do 7° ano
sobre projeto de estudo sobre a
água.

INFORMATIVO

7’09”

1336

Produção

Informativo

Depoimentos da coordenadora do
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Mini Documentário que narra
histórias e vivências profissionais
de ex-alunos do CEP.

NOTURNO:
Administração

curso técnico de Administração, de
professoras, professores e alunos.

Clip hino CEP
(karaoke)

1’58”

1185

Produção

Cultural

Vídeo com a melodia do hino do
colégio com legenda da letra e
imagens do colégio.

Planetário

30”

746

Produção

Cultural

Chamada apresentando o complexo
de astronomia (Planetário do
CEPR).

MERENDA

1’09”

738

Produção

Informativo
Noturno - CEP

3’58”

704

Produção

Informativo

INFORMATIVO
NOTURNO:
Informática.

3’29”

649

Produção

Informativo

Gestão escolar Chamada apresentando o setor da
Merenda Escolar.
Depoimentos do coordenador do
curso técnico de Áudio e Vídeo, de
professores e alunos.

Depoimentos do coordenador do
curso técnico de Informática, de
professores e alunos.
FONTE: ELABORAÇÃO DOS AUTORES (2018).

O resultado positivo da coleta dos vídeos mais visualizados é que a categoria de uso de
vídeo de propostas de utilização foi identificada em todos os vídeos. Ou seja, vídeos inadequados
para utilização na esfera do ambiente escolar não foram identificados entre os mais acessados. Entre
os dez vídeos coletados foram registrados cinco informativos, um de gestão escolar, um pedagógico
e três culturais. No projeto desta pesquisa esperava-se que os vídeos pedagógicos obtivessem maior
número de acessos e esta expectativa não foi correspondida.
O vídeo mais visualizado e mais exibido é o Trajetos e Vocações – Fernando Tupan, sobre
um ex-aluno e hoje um jornalista e colunista político de um importante jornal de Curitiba, o Bem
Paraná. Ou seja, o vídeo abrange a esfera da comunidade escolar e externa por causa da carreira do
participante. Esta foi a única característica diferencial entre os dez vídeos mais acessados do canal
do YouTube do CEP. Ou seja, os outros nove vídeos são de conteúdo predominante da comunidade
escolar do CEP. Fato este que possa não despertar interesse nas buscas da comunidade externa,
embora o público-alvo interno possa superar mais de 5 mil pessoas, contabilizando alunos,
professores e comunidade escolar. Na Tabela 2 relacionamos os 10 vídeos com mais visualizações,
com data de publicação e link para acesso e consulta.
TABELA 2 – DEZ VÍDEOS MAIS VISUALIZADOS NO CANAL DO YOUTUBE “COMUNICAÇÃO CEP”
(MARÇO/2016-JUL/2018)
Vídeo

Tempo

Mais
vistos

Publicação

Link YouTube

Trajetos e Vocações Fernando Tupan

4’53”

2243

26-08-2016 https://www.youtube.com/watch?v=G3UwdNgyBBw&t=3s

CELEM

41”

2161

03-03-2017

https://www.youtube.com/watch?v=TJTq5hSIV8A

Informativo sobre o
uso inadequado das
piscinas do Colégio
Estadual do Paraná

10’31”

2101

08-12-2016

https://www.youtube.com/watch?v=3HwlXFcg8xU&t=2s

V Conferencia
Nacional
Infantojuvenil pelo
Meio Ambiente

4’15”

1552

21-03-2018

https://www.youtube.com/watch?v=1KXLJmpr-7M&t=3s

INFORMATIVO
NOTURNO:

7’09”

1336

22-06-2017

https://www.youtube.com/watch?v=961PIbSv8xI&t=262s
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Administração
Clip hino cep
(karaoke)

1’58”

1185

19-02-2017

https://www.youtube.com/watch?v=KZ2ch8AmQ2s

PLANETÁRIO

30”

746

03-03-2017

https://www.youtube.com/watch?v=jiBR9obynD4

MERENDA

1’09”

738

03-03-2017

https://www.youtube.com/watch?v=iKXDGyukFsU

Informativo Noturno
- CEP

3’58”

704

02-05-2017

https://www.youtube.com/watch?v=VyL1i5wHGpQ&t=3s

INFORMATIVO
NOTURNO:
Informática.

3’29”

649

26-05-2017

https://www.youtube.com/watch?v=tkM0MFehnwI&t=5s

FONTE: ELABORAÇÃO DOS AUTORES (2018).

Também temos que destacar as categorias de uso predominantes entre os 10 vídeos mais
acessados, pois no Quadro 2 das propostas de utilização são 13 categorias. Mas na coleta foram
analisados oito vídeos categorizados como produção, um como vídeo sensibilização e um como
conteúdo de ensino. Isso demonstra uma boa recepção no interesse por vídeos de produção, mas
também demonstra que os vídeos com mensagens diferenciais podem ser correspondidos para o
objetivo final de sua proposta de utilização.
O Canal do YouTube do CEP Comunicação é uma ferramenta Web utilizada há pouco
tempo, com criação em 16/03/2016, então a sua divulgação e utilização pela comunidade escolar
está em fase de desenvolvimento. O canal já possui playlists de vídeos obedecendo uma
tematização, o que de certa forma facilitou a categorização proposta neste estudo.
Todavia, no mesmo período também foi criado um perfil no Facebook do Colégio Estadual
do Paraná, uma mídia social que tem recebido muito mais interações e visualizações na web por
docentes, discentes e comunidade externa. Este perfil do Facebook do Colégio Estadual do Paraná
já tinha, em julho de 2018, mais de nove mil seguidores, enquanto que o perfil do YouTube tem 391
inscritos. Outras mídias sociais também são utilizadas, como o perfil do Instagram, que contava
com 2419 inscritos no mesmo período, já o Twitter com 179 seguidores. Isso demonstra uma
tendência predominante do público do CEP de acompanhar primeiramente o Facebook,
posteriormente às demais mídias sociais. É importante esta prévia do resultado de usuários das
mídias sociais, pois por meio desta análise é possível planejar como produções educacionais de
multimídia podem ser divulgadas futuramente.
A utilização das mídias sociais também pode ser um resultado positivo, conforme a pesquisa
de Tathiana dos Santos Wagner (2016), pelo fato de que pais que nunca comparecem à escola
podem acessar e acompanhar as atividades e a programação dos filhos, envolvendo esses autores
que também estão inseridos na instituição (WAGNER, 2016).

5. CONCLUSÃO
Este estudo é o resultado de uma pesquisa de mídias integradas na educação com aplicação
de análise no canal do YouTube do Colégio Estadual do Paraná.
As questões que nortearam esta pesquisa buscaram responder se a produção de vídeos de
docentes e discentes do Colégio Estadual do Paraná são em sua maioria categorizados como
pedagógicos. Os resultados demonstram que a hipótese não é correspondente, pois entre os 10
vídeos analisados no período selecionado apenas um abrange esta categoria. Não foi possível
determinar precisamente quais são os vídeos que mais despertam interesse na comunidade escolar,
mas evidentemente os que contemplam a categoria informativa e a participação dos alunos com
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depoimentos ou produção sobre os estudantes foram bastante buscados. E com relação à
incorporação dos vídeos no cotidiano da instituição de ensino, sugere-se que é uma ferramenta que
auxilia para formação dos alunos de maneira complementar, visto que a tecnologia já é uma
realidade no cotidiano dos estudantes do colégio e abrange, em parte, significativas características
pedagógicas.
Um aspecto positivo na utilização de vídeos constatado ao final da análise desta pesquisa é
que o canal do YouTube do colégio tem publicações de produções endógenas, ou seja, há um
direcionamento para o seu universo escolar, ou para a comunidade escolar que possa ter interesse.
Por fim, por meio desta pesquisa é possível constatar que neste estudo de caso a utilização
da tecnologia, especificamente o YouTube utilizado pela internet, apresenta aspectos favoráveis. Ou
seja, a dualidade dos resultados positivos ou negativos com a utilização da internet apresentados por
Manuel Castells (2007) pode ser testada. As condições de isolamento social e a ruptura da
comunicação social no universo escolar podem ser superadas pelos novos padrões de interação
social proporcionados pela tecnologia da internet e das mídias sociais.
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A IMAGEM COMO PONTE ENTRE A LÍNGUA DE SINAIS E A LÍNGUA ESCRITA NA
OBRA “CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS: UM NOVO OLHAR - O FILME”1
Derliz Hong Hung Moreno2
Sônia Inês Vendrame3
Rosani Borba4
Anne Carolina Festucci5
Nadjanara Ana Basso Morás6
RESUMO
Fomentar diálogos relacionados à questão socioambiental em sala de aula tem sido uma necessidade
emergente, dada a relevância da temática no cenário mundial. Portanto, formar para a cidadania
comprometida com a sustentabilidade é uma missão para educadores de todos os níveis e
modalidades de ensino. Sendo assim, o Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu propôs a
produção de um material que pudesse ser utilizado como apoio na Educação Ambiental para alunos
leitores-ouvintes e para alunos surdos do Ensino Fundamental I. Esta iniciativa resultou no curtametragem educativo “Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar - O Filme”, produzido em
Língua Brasileira de Sinais e legendado em Língua Portuguesa. Logo, é possível dizer que a
imagem é o elemento em comum para ambos os públicos, visto que um decodifica a mensagem
quando aliada ao gesto e o outro quando aliada à palavra escrita. Elaborada esta premissa, o
presente trabalho indaga se a legenda possibilita que estudantes leitores-ouvintes interpretem o
vídeo de maneira adequada. A resposta para o questionamento foi buscada analisando-se a
amostragem obtida na exibição realizada na turma de 4º ano A, da Escola Municipal Papa João
Paulo I, como parte da oficina educomunicativa socioambiental “Semeando o Amanhã” (2017).
Com dados quantitativos e qualitativos, observou-se que, além da identificação com os assuntos
tratados, a classe absorveu os conhecimentos – o que não dependeu apenas da legenda, mas de
outros fatores, como o interesse pelo cinema, e a familiaridade com os temas e com as locações.
Palavras-Chave: Comunicação e Educação; Educomunicação; Educação Ambiental; Educação de
Surdos; Ensino Fundamental I.
1. INTRODUÇÃO
Destaca-se, no cenário atual, a preocupação de organizações públicas e privadas para com a
questão socioambiental, direcionada à garantia da qualidade de vida no presente, sem prejuízos para
1
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3
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Silveira. E-mail: nadjanara_moras@hotmail.com
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o futuro do planeta Terra. Nas instituições de ensino, em todos os níveis e modalidades, os
educadores também passaram a promover a temática de maneira a contribuir com a formação de
cidadãos engajados com a sustentabilidade da vida.
Uma ferramenta alinhada a esta missão, e que pode ser considerada universal para a prática
de Educação Ambiental no Ensino Fundamental I, é o curta-metragem “Carta da Terra para
Crianças: Um Novo Olhar - O Filme7” (2016). Produzida por meio de uma parceria entre o Coletivo
Educador Municipal de Foz do Iguaçu (CEMFI) e a Escola Bilíngue para Surdos Lucas Silveira,
mantida pela Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu (APASFI), a obra
cinematográfica, que possui sonorização, foi gravada em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e
legendada em Língua Portuguesa.
A partir desta constatação, observa-se que a imagem pode ser considerada como o ponto de
convergência entre os dois públicos: surdo e leitor-ouvinte. Ou seja, o primeiro acompanha o filme
pelo aspecto visual e pela língua de sinais, enquanto o segundo entende através do aspecto visual e
da língua escrita. Frisa-se que a imagem, nesta análise, engloba as encenações e as locações.
Em virtude de a atuação ser totalmente em LIBRAS, é possível questionar se a legenda, que
uma parcela dos surdos tem dificuldade em acompanhar, é eficaz para que alunos não surdos
entendam e compreendam, de fato, o filme. Desta maneira, o presente trabalho se propõe a verificar,
na teoria e na prática, se o vídeo obteve êxito ao contemplar a linguagem escrita, complementando a
imagem, com o propósito de levar sua mensagem aos estudantes leitores-ouvintes do Ensino
Fundamental I.
Para averiguar a eficácia e a eficiência, foi analisada a receptividade que o curta-metragem
teve quando exibido na oficina “Semeando o Amanhã”, realizada na turma matutina de 4º ano A da
Escola Municipal Papa João Paulo I, em Foz do Iguaçu, no segundo semestre letivo de 2017. A
amostragem é parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) “Zine “Mundo Melhor”: A
Educomunicação Socioambiental na Escola, tendo o Texto Livre como Catalisador de Cidadania8”.
No decorrer de 14 encontros, ocorridos entre 31 de julho e 31 de outubro de 2017, a
pesquisa, posta em prática por meio da oficina, testou uma metodologia proposta para a Educação
Ambiental na rede pública municipal de ensino, a partir da interface Comunicação e Educação,
incentivando o protagonismo dos alunos. Deste modo, aplicou-se a Educomunicação como suporte
para desenvolver a temática socioambiental em sala de aula.
Como materiais de apoio, foram utilizadas a obra cinematográfica e a cartilha “Carta da
Terra para Crianças” (2012), que a originou. Inspirado pelo método de Jornal Escolar do pedagogo
Célestin Freinet, o processo resultou no zine de sensibilização “Mundo Melhor9”, contendo 14
textos livres e dez cartazes produzidos pelos 28 estudantes da classe – o que fez deste experimento
uma maneira de incentivar o exercício da cidadania e o agir sustentável.
O TCC se fundamentou em autores como Adílson Odair Citelli, Angela Schaun, Burrhus
Frederic Skinner, Guillermo Orozco Gómez, Ismar de Oliveira Soares, Maria Aparecida Baccega e
Mario Kaplún. Referente à Educação Ambiental, buscou-se embasamento no Programa Nacional de
Educação Ambiental10 (ProNEA) e na Resolução nº 422, de 23 de março de 2010, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente11 (CONAMA).
7
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2. CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS
O curta-metragem, conforme já mencionado, é uma adaptação da cartilha “Carta da Terra
para Crianças12”, também produzida pelo CEMFI, a fim de universalizar a declaração planetária
“Carta da Terra”, cuja intenção é a de contribuir na construção de uma vida mais sustentável. A
mensagem do documento é dividida em quatro tópico, a saber: I. Respeitar e Cuidar da Comunidade
da Vida; II. Integridade Ecológica; III. Justiça Social e Econômica; e IV. Democracia, Não
Violência e Paz.
Sintetizando a “Carta da Terra” em dez princípios, o conteúdo da cartilha possui uma
linguagem que facilita o entendimento e a compreensão pelo público ao qual o material se destina:
as crianças. Escrito por Sílvia N. Gonçalves, o texto foi disponibilizado pelo Núcleo de Amigos da
Infância e da Adolescência (NAIA), que, em 2003, elaborou uma publicação semelhante para
alunos do Ensino Fundamental do Estado do Rio Grande do Sul, contendo ilustrações de Leandro
Bierhals. Para produzi-la, a entidade contou com a parceria do Governo Estadual e do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

FIGURA 01 – CARTILHA “CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS”
FONTE: COLETIVO EDUCADOR MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (2012)
Em Foz do Iguaçu, o CEMFI produziu a cartilha em parceria com a Itaipu Binacional, por
meio do programa Cultivando Água Boa (CAB), o Coletivo Educador da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraná 3 e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. As
ilustrações, feitas por José Dias Silveira, fazem alusão à região em que o município se encontra: na
fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina.
3. CURTA-METRAGEM
de 1999, e dá outras providências. Brasília, 2010. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=622>. Acesso em: 25/02/2017.
12
Com tiragem de 30 mil exemplares, a cartilha “Carta da Terra para Crianças” foi distribuída nos 29
municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3 (BP3), e em eventos nacionais e internacionais. (BORBA,
BARQUEZ e CERUTTI, 2015, p. 67)
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Logo em sua gênese13, com as primeiras exibições14 públicas e pagas, no final do século
XIX, o cinema já encantava e fascinava a humanidade. O momento mudou a história para sempre,
pois a captação e a reprodução de imagens em movimento possibilitaram a invenção de produtos
intrínsecos da contemporaneidade, como curta e longa-metragens, documentários e seriados.
Bem como apenas entreter, estas mídias também podem ser direcionadas à difusão de
acontecimentos, sensibilizar a respeito de um tema e educar – como é o caso do curta-metragem
“Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar - O Filme”, que sensibiliza e educa. Sua concepção
ocorreu no primeiro semestre de 2015 e as filmagens foram realizadas ao final do segundo semestre
daquele mesmo ano, em Foz do Iguaçu.
No elenco principal, todos os atores eram surdos, sendo nove alunos e um professor, que,
inclusive, integrou a equipe de produção. Ressalta-se que este vídeo, por apoiar o uso e a difusão da
LIBRAS, veio ao encontro do Artigo 2º15 da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.
Durante uma aula ao ar livre, gravada em frente ao Belmond Hotel das Cataratas, localizado
no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), os estudantes aprendem sobre cada princípio da “Carta da
Terra para Crianças” e vivenciam experiências na prática. Estas são ambientadas no Parque
Monjolo, no Parque das Aves, no Gramadão da Vila A, na Rodoviária Internacional de Foz do
Iguaçu, no Marco das Três Fronteiras, na Itaipu Binacional, na própria Escola Bilíngue para Surdos
Lucas Silveira, na residência da professora Nadjanara Ana Basso Morás e na Ponte Tancredo
Neves, conhecida como Ponte Internacional da Fraternidade.

FIGURA 02 – CENA GRAVADA NO PÁTIO DO BELMOND HOTEL DAS CATARATAS
FONTE: COLETIVO EDUCADOR MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (2015)

13

COSTA, Flávia Cesarino. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). História do
Cinema Mundial. (Coleção Campo Imagético), Campinas, SP: Papirus, 2006. 4. ed. 2008, cap. 1, p. 17-52.
14
Os primeiros a exibir filmes publicamente foram os irmãos Max e Emil Skladanowsky, em 1º de
novembro de 1895, em um Teatro de Vaudeville, em Berlim, na Alemanha. Posteriormente, foram os irmãos Auguste e
Louis Lumière, em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, na França.
15
“Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços
públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.” (BRASIL, 2002)
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O vídeo foi lançado na noite do dia 26 de setembro de 2016 (Dia Nacional do Surdo), no
Cine Cataratas, localizado no Cataratas JL Shopping. Estiveram presentes aproximadamente 300
pessoas, entre representantes do CEMFI, da APASFI e da Secretaria Municipal da Educação
(SMED). A ocasião foi apresentada em Língua Portuguesa e traduzida em LIBRAS, a fim de que
todos os convidados pudessem entender. Em razão da dificuldade dos surdos para acompanhar
legendas, esta foi a primeira ida ao cinema para a maior parte dos alunos da Escola Lucas Silveira –
o que tornou o evento ainda mais especial.
Já a distribuição do material às escolas municipais ocorreu ao final do primeiro semestre de
2017, após a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), por meio do Centro de Educação
Ambiental do Iguaçu, realizar capacitações para professores da rede de ensino do Município. Vale
ressaltar que o curta-metragem fez parte do 8º Circuito Tela Verde (CTV), do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), e foi enviado para a Carta da Terra Internacional (CTI), com sede na
Universidade para a Paz (UPAZ), em San José, na Costa Rica.
4. ASPECTOS DA EDUCAÇÃO DE SURDOS
Precedendo a análise da recepção do curta-metragem na turma de leitores-ouvintes, vale
apresentar alguns aspectos da educação de surdos, tendo como exemplo a Escola Bilíngue para
Surdos Lucas Silveira, da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu. A instituição
de ensino atende gratuitamente desde crianças até adultos, do município e da região, distribuídos na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Assim, importa explicar que, conforme consta no artigo 2º do Decreto nº 5.626, “pessoa
surda é aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de
Sinais – Libras” (BRASIL, 2005).
Ressalta-se que, na Escola Lucas Silveira, as aulas são ministradas em LIBRAS, como
primeira língua, e em Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua. De acordo
com o inciso 2º, do artigo 22, do Decreto nº 5.626, “são denominadas escolas ou classes de
educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam
línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo” (BRASIL, 2005).
Segundo a Instrução n° 10/2018, da Superintendência da Educação (SUED) e da Secretaria
Estadual de Educação do Estado do Paraná, as escolas bilíngues para surdos visam: “assegurar
escolarização a estudantes surdos e deficientes auditivos na perspectiva da educação bilíngue, tendo
como referência, a língua, a cultura, a identidade e as especificidades destes estudantes” (PARANÁ,
2018, p. 2).
Funcionando no mesmo espaço que sua mantenedora, a Escola oferece, ainda, aulas de
apoio pedagógico no contraturno escolar aos estudantes do Ensino Fundamental I. Depois de
concluírem a formação no local, os discentes são instruídos a se matricularem no Colégio Estadual
Bartolomeu Mitre, de ensino regular, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º ao 3º ano do
Ensino Médio. Esta instituição possui uma proposta inclusiva, na qual os alunos surdos contam com
um profissional intérprete, disponibilizado pela SEED/PR, assegurando a “igualdade de condições
com os demais estudantes” (PARANÁ, 2016, p. 4), segundo consta no artigo 2º, da Deliberação nº
02/2016, do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná (CEE/PR). Garante-se, assim, a
continuidade na escolarização.
5. RECEPTIVIDADE DO CURTA-METRAGEM NA OFICINA
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O curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar - O Filme” foi exibido no
quarto encontro da oficina “Semeando o Amanhã”, em 21 de agosto de 2017, para os 27 alunos
presentes. No total, houve 14 encontros presenciais com a turma de 4º ano A, que contava com um
total de 28 educandos, sendo 13 meninas e 15 meninos, na faixa etária de 8 a 9 anos, com renda
familiar que variava entre um e três salários mínimos.
Tais informações foram coletadas através do questionário que visou traçar o perfil dos
educandos e de suas famílias. A busca pelos dados não transcorreu da maneira esperada. Nos casos
em que os papéis não foram preenchidos, foi necessário solicitá-los aos estudantes durante alguns
encontros. Quando não houve retorno, fez-se necessário encontrar os responsáveis durante a entrega
de boletins do 3º bimestre, ocorrida na manhã do dia 18 de outubro de 2017. Para aqueles que não
compareceram, foi marcado, por meio de ligação telefônica, um encontro em outro momento. Já nos
casos em que faltavam informações ou as respostas prestadas eram confusas e/ou contraditórias,
entrou-se em contato com os responsáveis para esclarecer as dúvidas, obtendo-se, deste modo,
dados mais seguros.
Precedendo a exibição, foram apresentados alguns fundamentos do documento “Carta da
Terra”, que inspirou o curta-metragem aplicado como ponto de partida para abordar o tema em tela,
convergindo Educomunicação e Educação Ambiental, de modo inter e transdisciplinar (MORENO
e VENDRAME, 2017, p. 335-337). É necessário salientar que, no primeiro encontro, em 31 de
julho de 2017, aplicou-se um questionário aberto16 relacionado à Educação Ambiental. A partir das
respostas, pôde-se dizer que grande parte dos estudantes já tinha algum conhecimento sobre a
questão socioambiental – o que foi enriquecido ao longo da oficina.
Segundo MARTÍN-BARBERO (2000, p. 52-53), a simples presença de recursos
tecnológicos, como o projetor utilizado para reproduzir o vídeo, não é o bastante para a Educação se
adequar ao espírito do tempo. Ainda é preciso reformular o padrão de ensino para que a escola
possa ocupar um espaço neste cenário – o que foi proposto e testado pela “Semeando o Amanhã”,
que contemplou a produção de textos livres, desenhos e fotografias, sustentados pela reflexão dos
educandos acerca da temática.
Um dos estereótipos partilhados entre os professores, como explica OROZCO GOMES
(1997, p. 64), é a obrigatoriedade da rigidez na Educação, a qual resulta na crença de “que quanto
mais esforços se faça, melhores serão os resultados”. Acredita-se também que a nobreza e a
qualidade do ensino são superficializadas pela ludicidade, além de os processos pedagógicos
ficarem afrouxados e ineficientes devido à flexibilidade. Demonstrou-se, a partir desta experiência
educomunicativa socioambiental, que o lúdico (filme) e o educativo (conteúdo), quando
convergidos, enriquecem o ensino devido à troca de conhecimentos entre educador e aluno, além de
ampliar as possibilidades na construção de conhecimento.
Formar e estreitar laços nas relações humanas, como observado na produção do filme e na
oficina, é indispensável para a Educomunicação, haja vista que ela acredita na humanidade, “seu
permanente embate e encontro com o outro” (SCHAUN, 2002, p.82-83). Por este motivo, a
alteridade17 é o constituinte primordial do campo, tendo como proposta fazer um indivíduo enxergar
o que é diferente em outro ser humano como sendo qualidade.
Defendida por BUBER (2001, p. 3-39), a única relação plenamente humana se estabelece na
relação Eu-Tu. Isto é, no relacionamento entre dois sujeitos, pois seu oposto, a ‘relação’ Eu-Isso, é
destituído de alteridade. Portanto, o outro (Tu) é transformado em um objeto – sempre retornando à
coisidade – em razão de ele estar condenado, neste mundo, a se tornar uma coisa por sua própria
16

1. Para você, o que é Educação Ambiental?; 2. Árvores e plantas são importantes para a vida? Por
que?; 3. Por que é importante cuidar da água?; 4. Cite alguns cuidados que podemos tomar para cuidar do planeta.; 5.
Todas as crianças, independente da classe social, têm os mesmo direitos? Por que?; 6. Quais os maiores problemas que
o mundo enfrenta hoje?; 7. O que deve ser feito e o que cada um pode fazer para melhorar o mundo?.
17
“Alteridade: [Do lat. alter, ‘outro’, + -(i)dade.] S. f. Filos. Qualidade do que é outro (q. v.).”
(FERREIRA, 1999, p. 107)
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essência. Um relacionamento transparente, sem obstáculos, e baseado na escuta e no diálogo
caracterizam a relação Eu-Tu. Em outras palavras, o Eu somente se constitui ao se relacionar com o
Tu, pois não há relação sem reciprocidade.
Igualmente, a linguagem, de acordo com Jürgen Habermas, “impregna a estrutura dos
interlocutores, nos termos de suas expectativas, que precisam identificar e partilhar; assim
desenvolvem-se intersubjetividades sustentadas no reconhecimento mútuo” (MAAR, 2014, p. 15).
Cabe mencionar que, ainda de acordo com o autor, a linguagem se encontra no mundo e não nela
mesma, ao delimitar “uma dupla estrutura: ao lado do uso comunicativo da linguagem, apresenta-se
seu uso cognitivo”.
Ao longo da exibição, pôde-se observar que os olhares estiveram atentos a cada cena, sendo
a história e os cenários familiares os principais motivos para a boa recepção do vídeo, como foi
constatado na pesquisa realizada ao final do encontro, com 27 os estudantes.
Em conformidade com HERNÁNDEZ (2000, p. 180), “formar indivíduos com uma visão
global da realidade, vincular a aprendizagem a situações e problemas reais,” à exemplo do vídeo e
da oficina “Semeando o Amanhã”, – que buscaram aproximar o conteúdo ao contexto de Foz do
Iguaçu – bem como “trabalhar a partir da pluralidade e da diversidade” vêm a ser uma das propostas
do campo da Educação.

FIGURA 03 – ALUNOS ASSISTINDO AO CURTA-METRAGEM
FONTE: ACERVO DO AUTOR (2017)
Sabia-se, desde o início da produção, que o público surdo conseguiria acompanhar o vídeo.
Já com os leitores-ouvintes, o resultado desta comunicação poderia não ser o mesmo, entendendose, aqui, o ato de comunicar como “ação social de tornar comum”, conforme VILALBA (2006, p.
5-7, grifo do autor). Contudo, o sentido é algo que pode ou não ser tornado comum, sendo ele uma
resposta da mente (onde ele se transforma em informação) ao estímulo que o corpo percebe.
Isto, ainda de acordo com VILALBA (2006, p. 6-7), ocorre através do processo de
comunicação, compreendido pela formação, apresentação e negociação do sentido. Por conseguinte,
foi necessário examinar o sentido do curta-metragem à luz dos alunos leitores-ouvintes que
participaram da oficina, analisando se este veio ou não ao encontro da intencionalidade do material:
educar e sensibilizar para a questão socioambiental.
Finalizada a exibição, aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas, que
buscaram saber: quais pontos turísticos apresentados no filme foram reconhecidos, e quais os
educandos já visitaram; quais os demais locais pertencentes ao entorno foram reconhecidos; fatores
que mais chamaram a atenção, e por que; quais foram as lições aprendidas com o curta-metragem;
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se o vídeo fez repensar hábitos, e quais; e se os estudantes indicariam ou não o material para outra
pessoa, e por quais motivos.
Baseando-se nos dados obtidos, os resultados são apresentados em gráficos, acompanhados
da análise dessas informações. No que se refere às respostas de questões abertas selecionadas,
optou-se em manter a originalidade, incluindo a forma gramatical. Além deste levantamento, os
mesmos dados foram constatados ao final da exibição, por meio de um diálogo aberto com os
alunos, tratando de suas impressões sobre o curta-metragem e sobre os princípios da “Carta da Terra
para Crianças”. Quanto aos três primeiros gráficos, as informações foram extraídas por meio do
questionário que buscou conhecer o perfil dos estudantes e de suas famílias.
Pôde-se considerar que a turma foi cativada por já gostar de cinema, conforme demonstrado
no gráfico a seguir. Constatou-se que, dos 28 educandos, apenas um não gostava de assistir filmes.

GRÁFICO 01 – QUANTIDADE DE ALUNOS QUE GOSTAVAM DE CINEMA
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Outro fator que pode corroborar com esta constatação é a quantidade de obras
cinematográficas assistidas por mês, cuja maioria, sendo ela um total de 16 estudantes, assistia
cinco ou mais, representando 57,14%, e somente um aluno respondeu que assistia um filme por mês
(3,57%). Entre os demais, três responderam que assistiam dois mensalmente (10,71%), quatro
assistiam três por mês (14,29%) e outros quatro assistiam quatro por mês (14,29%).

GRÁFICO 02 – QUANTIDADE DE FILMES ASSISTIDOS POR MÊS
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FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Estes vídeos eram assistidos, na maioria dos casos, através da internet e da televisão. Um
total de 18 crianças afirmou assistir por esses dois meios, representando 36,73%. Os demais
resultados revelaram que cinco educandos assistiam filmes por meio do aparelho de DVD (10,20%)
e oito no cinema (16,33%).

GRÁFICO 03 – MEIOS UTILIZADOS PARA ASSISTIR FILMES
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Dos 27 estudantes presentes, 24 afirmaram gostar da história (35,82%) e 14 dos cenários
(20,90%). Os demais dados apontam que seis consideraram a música como fator de atratividade
(8,96%), nove a atuação (13,43%), cinco por ser em LIBRAS (7,46%), três por ser apenas
sonorizado (4,48%) e seis gostaram de outros aspectos (8,96%).

GRÁFICO 04 – FATORES QUE MAIS CHAMARAM A ATENÇÃO
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Entre os seis que assinalaram outros aspectos, as respostas foram:
01. “Respeita todos”, pois “é falta de educação não aceita os outros como eles ção;
02. “O respeito”, “porque que eu achei legal o trabalho deles”;
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03. “Sobre conviver com a vida e a natureza”, pois “vai trazendo melhorias para o mundo exemplo:
agua, frutas e arvores etc;”
04. “A dluplagem” (dublagem), “porque e de otra maneira”;
05. “Legal”, pois “os graficos”;
06. “As Cataratas”, pois “è bonita”.
Sem levar em conta a quais opções se referiram, as alternativas assinaladas ou indicadas
anteriormente são justificadas, de modo geral, por ser um filme “interessante”, por conter belos
cenários e por ter caráter educativo. Mencionam-se abaixo algumas delas:
01. Por que faz as pessoua fazer as coisas direito;
02. Porque enteresante e é em Foz do Iguaçu, e eu achei legal;
03. Porque eles isinam a cuidar da natureza;
04. Os cenarios são legais e vão ajudar na minha vida;
05. Porque a história é legal tem bastante lição os cenarios são legais tambem e de ser em libras que
eu achei bem enteresante;
06. Por que da pra apende e o cenario e bonito;
07. Por que gostei muito da historia e da musica e é bem enterecante;
08. Os cenarios são legais e vão ajudar na minha vida;
09. A historia e legal por que ela fas educasão e o senario foi bunitu cada lugar;
10. Porque eles fora muitos espertos de fazerem tudo aquilo.
Dos quatro pontos turísticos que fizeram parte da ambientação, 25 reconheceram as
Cataratas do Iguaçu (34,25%), 24 o Parque das Aves (32,88%), 18 o Marco das Três Fronteiras
(24,66%) e seis a Ponte Tancredo Neves (8,22%).

GRÁFICO 05 - PONTOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Já em relação aos pontos turísticos que já foram visitados, 22 disseram conhecer as Cataratas
do Iguaçu (34,92%), 24 o Parque das Aves (38,10%), 14 o Marco das Três Fronteiras (22,22%) e
três a Ponte Tancredo Neves (4,76%).
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GRÁFICO 06 - PONTOS TURÍSTICOS CONHECIDOS
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Referente aos outros locais do município, 16 afirmaram identificar o Gramadão da Vila A
(38,10%), três o Parque Monjolo (7,14%), 15 a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu
(35,71%) e oito a Escola Bilíngue para Surdos Lucas Silveira (19,05%).

GRÁFICO 07 – DEMAIS LUGARES IDENTIFICADOS
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Considerando-se o viés educativo, foi questionado se o curta-metragem incentivou os alunos
a repensarem algum hábito. Dos 27 estudantes, 20 disseram que sim (74,07%) e sete disseram que
não (25,93%).
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GRÁFICO 08 - O FILME COMO CATALISADOR DE MUDANÇA DE HÁBITO
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
Entre as respostas afirmativas, duas se destacam por afirmarem que, mesmo já adotando as
práticas corretas no dia a dia, o filme motiva a manter a conduta adequada.
01. Ajuda sim mesmo que eu não jogue lixo e respeite meus amigos e meus pais;
02. Sim, eu vou continuar cuidando como não jogar lixo na rua, ajudar a cuidar do nosso planeta,
ajudar os animais.
Para os demais que assinalaram positivamente, as justificativas, de forma geral, estão
relacionadas a não jogar resíduos em locais impróprios, e respeitar e cuidar da natureza. Destas,
listam-se as seguintes respostas:
01. De respeitar a todos;
02. Porque eu gosto muito da atitudes desas crianças. Não jogar lixo no chão ter respeito com um
pro outro;
03. Por que estava errado e vou mudar minha atitude de joga lixo na rua;
04. Ver filme de violência e jogo;
05. Porque eu gostei muito do filme;
06. Porquê é bom mudar;
07. Por que eu fazia sem nosam que podia prejudicar eu jogava lixo no chão etc;
08. Por que sim;
09. Vai ajudar porque nós aprendemos a não maltratar a natureza e vai mudar a natureza;
10. Porque ensina como aprende esses habitos a respeita todo não joga lixo no chão cuida das
plantas porque são muito inportante e etc.
As respostas negativas se deveram ao fato de os alunos terem afirmado que já agiam
corretamente. Por haver apenas sete, todas foram transcritas a seguir:
01. Por que eu faso tudo;
02. Porque e ja faço tudo;
03. Porque eu fasso tudo serto;
04. Por que eu ja fasso isso;
05. Porque sempre fiz sertinho.
06. Eu nunca joguei lixo no cham poue é falta de educasão;
07. Porque eu não fasso esas coisas que o filme mostra que nao devemos fazer.
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Quando perguntados sobre o que aprenderam com o filme, de forma geral, as respostas
obtidas estiveram relacionadas ao respeito às diferenças, a não despejar resíduos em locais
inadequados, e ao respeito e cuidado para com a natureza. Podem-se mencionar, como exemplos, as
seguintes respostas:
01. Eu aprendi que não importa o jeito da pessoa sempre devemos respeitar e a natureza nós
devemos cuidar;
02. Eu aprendi que nigrem e diferente de ningrem. Nos todos sômos igual;
03. Aprendi que temos que respeita todos não joga lixo no chão cuida das plantas porque são muito
importante e etc...;
04. Não aprendi nada;
05. Que devemos respeitar as pessoas, cuidar do meio ambiente, não quebrar as arvores e não
machucar os animais, etc;
06. Eu aprendi que nesse filme tem boas maneiras que temos que respeitar o amigo;
07. Que não pode jogar lixo no cham. Porque se jogar lixo no cham a nosa cidade vai ficar poluida;
08. Aprendi respeitar as pessoas os animais, cuidar do ambiente, tinha uma menina arabe e tratavam
ela igual;
09. Que não podemos ficar brigando, Que devemos respeitar as pessoas, etc;
10. Eu entendi que o filme é para ajudar o nosso planeta. os seres vivos e as planta muitas outras
coisas.
Para verificar o interesse das crianças, foi questionado se elas recomendariam o curtametragem para outras pessoas. Do total de 27 educandos, 26 disseram que sim, correspondendo a
96,30%, e um disse que não, representando 3,70%. A justificativa para a resposta negativa foi “por
que eu não quero”.

GRÁFICO 09 - QUANTOS INDICARIAM O FILME PARA OUTRA PESSOA
FONTE: DADOS OBTIDOS PELO AUTOR (2017)
As respostas positivas foram fundamentadas, principalmente, por ser um vídeo “legal” e
educativo. Isto é, outras pessoas deveriam assistir também para aprenderem sobre a questão
socioambiental. Mencionam-se, na sequência, algumas afirmações.
01. Porque assim todas pessoas que eu comheso inham sabe a importancia da vida;
02. Por que aprende, educação, respeito pela naturesa;
03. Para aprende anão machucar a naturesa não jogar lixo na rua e sempre respeitar os maiores;
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04. Por que se ele joga lixo eu mostro o filme para ele e isso vai ajuda;
05. Para essa pessoa ajudar a cuidar do mundo;
06. Porque isso vai mudar a vida dele;
07. Porque e muito legal e muito lindo eu aprendi que as pessoas não pessisa se igau a os outro;
08. Porquê é bom o filme;
09. Porque eu achei legal;
10. Para elas aprenderem e fazer tanbem.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as análises e as constatações postas ao longo deste trabalho, foi possível perceber a
língua como a única barreira entre surdos e leitores-ouvintes, seja no curta-metragem ou nas
relações sociais. Ter sido um projeto que alcançou o resultado esperado pelos envolvidos na
produção cinematográfica foi o primeiro indicativo para esta afirmação, visto que, da concepção ao
desenvolvimento, o filme contou com profissionais que falam em Língua Portuguesa e em
LIBRAS, incluindo quem dominasse ambas as línguas ou não.
Por conseguinte, entre a atuação em língua de sinais e a legenda em língua escrita, a imagem
passa a ser um elo, uma ponte que une ambos os públicos. Comprovou-se a eficiência da
transmissão da mensagem desta obra por meio dos dados quantitativos e qualitativos, nos quais os
estudantes demonstraram identificação com os temas e absorção de novos conhecimentos. Estes
últimos, mencionados pelos alunos nas respostas ao questionário, estão diretamente relacionados
aos princípios da “Carta da Terra para Crianças”, com a qual viriam a ter contato nos encontros
seguintes da oficina “Semeando o Amanhã”.
A maioria – que representou 96,43% do total de educandos – ter afirmado gostar de assistir
filmes foi, no primeiro momento, um fator corroborante para saber que o curta-metragem
despertaria o interesse da classe, esperando-se apenas que as legendas pudessem ser entendidas. Tal
predileção pelo cinema foi comprovada pela quantidade de filmes/mês assistidos por 57,14% da
turma: um total de cinco ou mais. Bem como chamar, também é necessário prender a atenção ao
longo da exibição – o que foi alcançado pela história, preferida por 35,82% dos estudantes presentes
na ocasião, e pelos cenários familiares, preferidos por 20,90%.
É necessário frisar que o curta-metragem “Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar - O
Filme”, do mesmo modo que outros materiais educativos, depende de diálogos abertos e de práticas
que incentivem o protagonismo dos alunos para efetivar o ensino. Buscar elementos-chave ao
escolher a ferramenta a ser aplicada também é essencial para atingir a finalidade da aula. Alguns
deles são: conhecer quais os interesses da classe, identificar quais fatores podem ser atrativos para
ela, e saber se o recurso a ser utilizado possui aspectos que podem vir a provocar sentimentos de
identificação e/ou de pertencimento.
Sugere-se, também, a continuidade desta investigação por meio de uma pesquisa contendo
novas amostragens para traçar um comparativo com outras turmas do Ensino Fundamental I, da
rede pública municipal de ensino de Foz do Iguaçu. Vale, ainda, propor uma análise de recepção e
de percepção para estudantes surdos do mesmo nível de educação básica, a fim de averiguar
conformidades e discrepâncias entre os dois públicos.
7. REFERÊNCIAS
BORBA, Rosani; BARQUEZ, Roseli; CERUTTI, Iracema Maria. Histórico e Vivências de um
Coletivo Educador. In: RAYMUNDO, Maria Henriqueta Andrade; BRIANEZI, Thaís;

379

SORRENTINO, Marcos (Org.). Como Construir Políticas Públicas de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis?. São Carlos, SP: Diagrama Editorial, 2015. p. 62-68.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 422, de 23 de março de 2010.
Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999, e dá outras providências. Brasília, 2010. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=622>. Acesso em: 25/02/2017.
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098,
de 19 de dezembro de 2000. Disponível em : <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 27/05/2018.
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm>. Acesso em: 27/05/2018.
BRASIL. ProNEA/Educação Ambiental por um Brasil Sustentável – ProNEA, Marcos Legais
e Normativos. 4. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/Ministério da Educação, 2014.
BUBER, Martin. Eu e Tu. Newton Aquiles Von Zuben (Trad.). 8 ed. São Paulo: Centauro, 2001.
Coletivo Educador de Foz do Iguaçu BP3. Carta da Terra para Crianças Surdas. YouTube, 27 out.
2016. Disponível em: <https://youtu.be/75JrdzuGId4>. Acesso em: 25 mai. 2017.
COSTA, Flávia Cesarino. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). História do
Cinema Mundial. (Coleção Campo Imagético), Campinas, SP: Papirus, 2006. 4. ed. 2008. cap. 1,
p. 17-52.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: O Dicionário da Língua
Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho. Porto
Alegre: Artmed, 2000.
MAAR, Wolfgang Leo. Ação Comunicativa. In: CITELLI, Adilson; BERGER, Christa;
BACCEGA, Maria Aparecida; LOPES, Maria Immacolata Vassallo de; FRANÇA, Vera Veiga
(Org.). Dicionário de Comunicação: Escolas, Teorias e Autores. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2014.
v. 1, p. 13-25.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Desafios Culturais da Comunicação à Educação. In: Comunicação &
Educação. São Paulo: CCA-ECA-USP/Editora Segmento, n. 18, maio/ago. 2000. p. 51-61.
MORENO, Derliz Hong Hung; VENDRAME, Sônia Inês. “Semeando o Amanhã”:Experiência
Educomunicativa Socioambiental na Escola Papa João Paulo I em Foz do Iguaçu. In: AZEVEDO
JUNIOR, Aryovaldo de Castro; TEIXEIRA FILHO, Clóvis; CAMARGO, Hertz Wendel de;
CRESTO, Lindsay (Org.). IX Encontro de Pesquisa em Comunicação, VI Encuentro de la Red
Latinoamericana de Investigadores de Publicidad e II Consumo Sul: Encontro de Consumo e
Modos de Vida da Região Sul: Anais. Curitiba: Syntagma Editores, 2017. p. 333-345. Disponível
em: <http://www.enpecom.ufpr.br/anais/2017/anais_2017.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2018.

380

OROZCO GOMEZ, Guillermo. Professores e Meios de Comunicação: Desafios, Estereótipos. In:
Comunicação & Educação. São Paulo: CCA-ECA-USP/Editora Moderna, n. 10, set./dez. 1997. p.
57-68.
PARANÁ. Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná. Deliberação nº 02/2016. Dispõe
sobre as Normas para a Modalidade Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Paraná, Curitiba, set. 2016. Disponível em:
<http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2016/Del_02_16.pdf>. Acesso em:
27/05/2018.
PARANÁ. Superintendência da Educação e Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná.
Instrução n° 10/2018–SUED/SEED. Estabelece critérios para a organização das Escolas Bilíngues
para Surdos no Sistema Estadual de Ensino. Paraná, 2018. Disponível em:
<http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/2018/instrucao_102018.pdf>. Acesso em:
11/07/2018.
SCHAUN, Angela. Educomunicação: Reflexões e Princípios. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.
Semeando o Amanhã. Mundo Melhor. Publitas, 03 nov. 2017. Disponível em:
<https://view.publitas.com/semeando-o-amanha/mundo-melhor/>. Acesso em: 03 nov. 2017.
VILALBA, Rodrigo. Teoria da Comunicação: Conceitos Básicos. São Paulo: Ática, 2006.

381

E-SPORTS: UM PANORAMA DOS ESTUDOS SOBRE ESPORTES ELETRÔNICOS NOS
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO NA REGIÃO SUL DO BRASIL18
Fabia Ioscote19

RESUMO
A proposta deste trabalho é uma análise sobre como os e-Sports estão sendo estudados no âmbito
acadêmico. A partir da observação do crescente número de adeptos e fãs das competições de
esportes eletrônicos, nota-se que os e-Sports estão mais presentes na mídia tradicional nos últimos
anos. Dessa forma, o objetivo desse estudo é mostrar como a temática vem sendo abordada. Como
objetivos específicos, esse artigo tem como proposta identificar quais teorias norteadoras e
procedimentos metodológicos compõem tais estudos. Os métodos utilizados no presente trabalho
seguiram com uma abordagem qualitativa por meio de um levantamento junto aos cursos de pósgraduação em Comunicação que estão localizados no Sul do Brasil. Com o método utilizado foram
encontrados 18 trabalhos, sendo teses e dissertações, no recorte temporal entre os anos de 2007 a
2017. Os trabalhos foram examinados utilizando a Análise de Conteúdo (AC). Os resultados
permitiram verificar que não há estudos que abordam os e-Sports enquanto competição profissional
no corpus analisado. Entretanto, os aspectos que envolvem a temática sobre games – que
correspondem ou estão correlacionados aos esportes eletrônicos – trazem contribuições para a área
da comunicação, vislumbrando a cibercultura, estudando interações sociais, narrativas,
convergência, identidades e também outras teorias presentes nas ciências sociais.
Palavras-chave:e-Sports; Comunicação; Cibercultura; Esportes eletrônicos; Estudos acadêmicos.

1. INTRODUÇÃO
O tema deste trabalho são os e-Sports e os estudos no âmbito acadêmico sobre este
segmento esportivo. Os e-Sports são as competições profissionais de jogos eletrônicos, muitas
vezes, confrontados em seu conceito se, de fato, pode ser considerados como esporte 20. Em
especial, a partir de 2016, com as transmissões da televisão fechada dos eventos de e-Sports, este
segmento esportivo passou a figurar entre as notícias da editoria de Esportes. No âmbito acadêmico,
ainda recentemente, os estudos sobre esportes eletrônicos estavam mais concentrados em linhas
gerais em uma perspectiva da relação cultural, dos videogames e de lazer, além de pesquisas por
parte das ciências exatas tencionando aspectos de máquinas e software (JENSEN, 2017).
Desde meados dos anos 2000, os esportes eletrônicos já são encarados como um esporte
profissional no continente asiático, em especial na Coreia do Sul, China e Japão, países sedes das
principais empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos. A expansão da Internet e principalmente,
do live streaming21 e das redes sociais, contribuíram para uma crescente profissionalização em
diversos aspectos nos jogos eletrônicos de uma maneira geral. Atualmente, os e-Sports têm
18
Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do 10oENPECOM.
19
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná,
jornalistafabiaioscote@gmail.com
20
De acordo com Jensen (2017) essa temática já vem sendo discutida internacionalmente, porém os estudos em
âmbito nacional ainda são escassos.
21
Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídias, através da transferência de dados, pela
Internet. O live streaming permite que os usuários acompanhem uma transmissão ao vivo.
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investimento de grandes multinacionais, possuem campeonatos bem organizados de âmbito
nacional e mundial e o número de fãs vem aumentando a cada ano. Além do interesse do público
em assistir as competições, investimentos em equipes e contratações de ciberatletas – que são
tratados como celebridades do esporte –, estão movimentando este mercado. Dados da Global
Esports Market22 de 2016 revelaram que o mercado mundial de esportes eletrônicos gerou no ano
de 2015 um lucro de 325 milhões de dólares e alcançou 226 milhões de espectadores. As
transmissões ao vivo de competições são realizadas pela Internet, por meio da Twitch.tv23, mas com
o crescimento da audiência por estes esportes, no Brasil, canais fechados de televisão como ESPN24
e SporTV25 também começaram a exibir em sua grade de programação as transmissões ao vivo das
competições mais importantes de esportes eletrônicos. Dessa maneira, dentro deste breve contexto,
é possível considerar que o e-Sports vêm ganhando mais atenção da mídia esportiva tradicional, não
sendo mais apenas uma exclusividade da esfera online e de meios especializados como blogs e
canais no YouTube. A forma como este esporte é noticiado desperta interesse ainda, considerando
que o e-Sports possuem característica peculiar – são intrínsecos na cultura dos millennials e
centennials, surgem nos países asiáticos e alcançam popularidade mundial mesmo sendo
considerados como um nicho específico.
Diante desse cenário, surgem indagações sobre como o e-Sports estão sendo estudados na
perspectiva acadêmica. Considerando as informações apresentadas, o objetivo geral deste trabalho é
mostrar como a temática vem sendo abordada nos cursos de pós-graduação em Comunicação no Sul
do Brasil. Como objetivo específico esse estudo visa identificar as teorias norteadoras e os
procedimentos metodológicos adotados nos trabalhos. Para tanto, a metodologia adotada para o
presente estudo seguiu uma abordagem qualitativa por meio da Análise de Conteúdo proposta por
Bardin (2011). A partir da definição de palavras-chave foi realizada uma busca para verificar como
os e-Sports estão presentes nas teses e dissertações dos cursos de pós-graduação em Comunicação
no Sul do Brasil. O recorte temporal se deu entre os anos de 2007 a 2017. Vale ainda destacar que o
presente trabalho faz parte de uma investigação mais ampla que tem o intuito de explorar a temática
na área acadêmica nas demais regiões do país.
Este trabalho está organizado de modo a trazer uma breve contextualização sobre o e-Sports,
suas origens e peculiaridades, seguido do cenário de mídia e aumento da popularidade dos esportes
eletrônicos nos últimos anos, e por fim o panorama dos estudos sobre e-Sports no âmbito acadêmico
e conclusões da investigação realizada.
2. E-SPORTS: ORIGENS E PECULIARIDADES
Antes de pensar o e-Sports tal qual conhecemos nos dias atuais, é necessário voltar aos
primórdios dos jogos eletrônicos. Para muitos historiadores, o responsável pela criação do primeiro
jogo eletrônico foi o físico Willy Higinbotham em 1958. De acordo com Reis (2005), Higinbotham
trabalhava no Brookhaven Nacional Laboratories, em Nova York e criou um jogo de tênis de mesa
que era mostrado em um osciloscópio26 e processado por um computador analógico. O físico
22
Disponível em: <https://newzoo.com/insights/articles/global-esports-market-report-revenues-to-jump-to-463million-in-2016-as-us-leads-the-way/.> Acesso em: 16 jul. 2018
23
A Twitch.tv é um site de streaming especializado em videogames. Esse site, localizado nos Estados Unidos,
foi lançado em 2011 e tem como foco a transmissão de competições de videogames e de e-Sports. Em 2014, foi
comprado pela Amazon.com.
24
A ESPN foi o primeiro canal a dedicar cobertura dos e-Sports e em 2017 lançou três programas semanais, além
de ampliar as transmissões de diversos torneios através do ESPN+. Disponível em:
<http://espn.uol.com.br/noticia/667668_espn-lanca-programacao-dedicada-a-esports-na-tv-e-transmitira-brasil-premierleague>. Acesso em: 10 jul. 2018
25
A SporTV passou a transmitir o CBLoL a partir de 2016. O Campeonato Brasileiro de League of Legends é a
competição de e-Sports mais popular no Brasil.
26
Instrumento que permite a visualização dos sinais elétricos numa tela fluorescente.
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chegou a aprimorar a invenção adaptando para um monitor de 15 polegadas. Porém, nunca
patenteou a ideia chamada de “Tennis for Two”. Higinbotham – que foi um dos cientistas que
contribuiu para a criação da bomba atômica – não vislumbrou o potencial daquilo que seria o
videogame (REIS, 2005). O período da década de 50 foi um momento em que a sociedade vivia os
aspectos do pós-guerra. Máquinas e computadores com um botão vermelho na conotação 'ao apertar
teremos o fim do mundo', faziam com que as pessoas vivessem num contexto de medo espreitando
os passos da política de Estados Unidos e da ex-União Soviética. Foi a partir da observação deste
cenário da Guerra Fria, que em 30 de julho de 1961, o programador Steve Russel, do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) fazia testes com um jogo eletrônico, o SpaceWar (POOLE,
2000). Este jogo rodava facilmente no PDP-11 27e pela primeira vez na história foi possível jogar
um videojogo num hardware. Russel também inventou o primeiro joystick28. De acordo com Reis
(2005) ainda na década de 60, o alemão Ralph Bauer inventou o primeiro console29 de jogos, o
Magnavox Odyssey, que se tornou popular a partir de seu lançamento em 1974.
Na década de 1970, começam a surgir os primeiros empreendedores do videojogo. O
engenheiro eletricista e empreendedor norte-americano, Nolan Bushnell, fundou a Atari
inicialmente com o jogo de ping-pong. “Nolan era um engenheiro que amava videogames, entendia
muito de entretenimento e tinha o carisma para vender sua paixão. Tudo de que precisava era um
produto” (NOVAK, 2010, p. 6). A atuação de Bushnell no mercado é considerado um marco na
história dos videogames.
Apostando no crescente mercado de entretenimento, a grande Warner Communication, em
1976, comprou a Atari, fundada por Nolan Bushenell, lançando no final de 1977, o Atari
VCS (Vídeo Computer Sistem), o videogame que impulsionou a indústria do
entretenimento mundial, tornando-se um dos ícones culturais da época (REIS, 2005, p. 5152).

Já em 1978, no Japão, Tomohiro Nishikado criou o jogo Space Invaders, de certo modo,
inspirado nos traumas que o país adquiriu após as bombas em Hiroshima e Nagasaki. O engenheiro
afirmou posteriormente em entrevista que pensava em fazer um jogo de seres invasores que
matavam pessoas, mas percebeu a ideia como muito “imoral” e como foi muito criticado se inspirou
em produções do cinema como Guerra dos Mundos e Star Wars para desenvolver o Space Invaders.
“Então, ouvi falar de um filme chamado ‘Star Wars’, lançado nos EUA e que viria para o Japão no
ano seguinte. Assim, fui em frente com um jogo baseado no espaço, que tinha aliens espaciais como
alvos”30. O Space Invaders fez muito sucesso no mundo, sendo o primeiro videogame da plataforma
arcade31 a ser convertido para console e rodado no Atari. Ainda no Japão, já em 1980, o designer da
Namco, Toru Iwatani, criou o jogo Pac-man, vulgo Come-come, inicialmente para a plataforma
arcade e posteriormente com versões para console. O Pac-man ia na contramão da maioria dos
jogos eletrônicos do momento que se baseavam somente em tiros e explosões.
Com muitas opções e concorrência no mercado, os jogos passaram a se tornar de baixa
qualidade em interface o que desanimou o público em geral.
O famoso crash do videogame em 1984 ocorreu devido à enorme quantidade de jogos ruins
lançados no mercado, trazidos principalmente pela Atari, afastando o consumidor
27
O PDP-1 (Programmed Data Processor-1) foi o primeiro computador em série PDP da Digital Equipment,
produzida pela primeira vez em 1960 pelos programadores do MIT.
28
Joystick é um artefato para computador e videogame e serve para controlar o jogo.
29
Console é um microcomputador que roda videojogos.
30
Disponível em: <http://retrogamesbrasil.blogspot.com/2008/04/>. Acesso em: 20 jul. 2018.
31
Arcade é um aparelho de jogo eletrônico profissional instalado em estabelecimentos de entretenimento,
popularmente chamado no Brasil de fliperama.
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norteamericano das lojas, levando à quebra de quase todas as empresas do ramo (REIS,
2005, p. 61).

Os desenvolvedores precisavam se reencontrar no mercado e os avanços tecnológicos a
partir de 1980 permitiram o surgimento de novos jogos eletrônicos. Se antes os jogos se dedicavam
a guerra, batalhas e ao espaço, neste período os investimentos são em personagens e histórias. O
japonês Shigeru Miyamoto, designer e produtor de jogos eletrônicos, entrou para a Nintendo – que
já produzia brinquedos e queria entrar no mercado de videogames –, foi então que surgiu o Super
Mário (REIS, 2005). O jogo Mario Bros foi lançado na plataforma arcade em 1983 que convertido
para console posteriormente se tornou um grande sucesso. Este foi o primeiro jogo eletrônico que
envolvia personagens – Mario e Luigi – e uma história.
A partir de 1990 a japonesa Nintendo enfrenta a forte concorrente compatriota Sega, que
apesar de estar no mercado há décadas, lança o console Mega Drive Genesis em 1991 criando uma
concorrência direta num mercado voltado ainda ao público infantil. Neste período, a Sony se une a
Nintendo para criar CDs de jogos, mas a Sony logo em seguida sai da parceria e cria o PlayStation.
A Nintendo segue utilizando cartuchos para jogos, enquanto a Sony, investindo na tecnologia dos
CDs, que possibilitavam ambientes muito mais complexos de áudio e vídeo, se impõe no mercado
(POOLE, 2000). Final Fantasy 7 para PlayStation se tornou um dos jogos mais famosos da época.
Estima-se que a Sony tenha vendido mais de 100 milhões de PlayStation após 9 anos do lançamento
que ocorreu em 199432. Outros jogos eletrônicos como Tomb Raider e GTA começam a se tornar
populares, pois fazem com que os jogadores se envolvam mais com o enredo da história. Há
também uma variedade de gêneros que vão desde esportes, a simuladores, aventura, luta,
passatempo entre outros. “Os primeiros games de 3D Shooters, apareceram em consoles que não
tinham muita capacidade gráfica, comparado com os dias atuais” (REIS, 2005, p. 125).
O surgimento de jogos em 3D também favorece o mercado para computador que já em
meados da década de 90 possuem maior capacidade de processamento gráfico que alguns consoles.
Os avanços tecnológicos causam mudanças significativas para os usuários de jogos eletrônicos.
Jogos posteriores ofereciam ferramentas cada vez mais sofisticadas, que permitiam aos
jogadores criar seus próprios recursos digitais ou colocar a própria “pele” (aparência) sobre
os personagens e outros componentes do universo do game (JENKINS, 2008, p. 235)

O mundo dos videogames vai adentrar em um universo ainda mais peculiar a partir dos
anos 2000 com a expansão da Internet e a possibilidade de jogos online. Em meados da década de
90 já haviam sido criados jogos eletrônicos para se jogar em rede e online, porém, o cenário era
limitado evidentemente pelas condições de acesso – tanto a equipamentos mais robustos que
permitissem rodar os gráficos como pela instabilidade de conexão. A expansão da Internet a partir
dos anos 2000 e o surgimento de conexões mais velozes, como a banda larga, popularizam alguns
jogos eletrônicos já desenvolvidos como o Doom 233. Neste período, o estilo de jogo FPS (first
people shooter ou tiro em primeira pessoa) ganha a preferência do público. Outros gêneros como
RPG (Role-playing game – jogo de interpretação de papéis), que reúne diversos jogadores e cria
personagens no mundo virtual permitindo que muitas pessoas se conectem para jogar a mesma
partida, também se tornam populares. Final Fantasy, lançado no Japão, é um dos jogos deste gênero
mais bem-sucedidos no mundo.
Há alguma coisa nesses jogos que transcende a história e as fronteiras. Eles mexem com o
32
Disponível em <http://www.memoriabit.com.br/historia-do-playstation-console/>. Acesso em: 10 jul. 2018.
33
Doom II: Hell on Earth é um jogo de tiro em primeira pessoa criado pela id Software, lançado originalmente
para o IBM PC.
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lado fundamental da imaginação humana, com a curiosidade e com a busca pelo prazer, que
é tão fundamental da natureza humana (JENKINS, 2007)34

O mercado também passava por significativas mudanças, já que a popularidade dos jogos
online e o acesso à Internet promovia um aumento nas vendas de computadores. Assim, os
fabricantes de consoles enfrentam grande concorrência. Mas a Sony conquistou uma marca
expressiva ao lançar em 2000, o PlayStation 2, o console mais vendido na história. No ano seguinte,
a Microsoft lança o Xbox buscando atender todas as necessidades do público como explica Steven
Poole:
Embora o disco rígido e o modem do PlayStation 2 sejam um acessório opcional, a
Microsoft construiu habilmente esses recursos em seu próprio console de videogame, o
Xbox, que também é um aparelho de DVD doméstico. Consoles hoje podem oferecer mais
tipos diferentes de entretenimento do que nunca (POOLE, 2000, p. 28, tradução nossa).

Posteriormente, já em 2006, no que é chamado de sétima geração do console, surgem
Microsoft Xbox 360, Playstation 3 e o Nintendo Wii. E os desenvolvedores de jogos atendem tanto
o mercado de console como o de computadores pessoais.
2.1 E-SPORTS COMOCOMPETIÇÕES PROFISSIONAIS, AUDIÊNCIA E MÍDIA
Com mais acesso à Internet e aos computadores começa a surgir um nicho. Motivado pelos
fortes investimentos das empresas desenvolvedoras de jogos, de consoles e computadores, no início
dos anos 2000, na Ásia, surgem competições profissionais de videogame online. A Coreia do Sul é
apontada como a grande representante de e-Sports do lado oriental, assim como os Estados Unidos
estão como representantes do lado do ocidente.
Em 1997, no Texas, o investidor Angel Muñoz cria a Cyberathlete Professional League
(CPL), ou a Liga Profissional de Ciberatletas com competições voltadas a FPS, Counter-Strike e
Quake. É importante destacar a contribuição de Angel Muñoz no cenário norte-americano que tinha
como objetivo colocar os jogadores na mídia ao nomeá-los de ciberatletas e dar a estes status de
celebridades assim como em outros esportes como basquete e beisebol (SARAIVA, 2013).
Rapidamente, os dois torneios anuais organizados pela CPL ganharam cobertura da ESPN e MTV
com prêmios elevados. Outro personagem importante é Johnathan 'Fatal1ty' Wendel35. Aos 18 anos,
em 1999, Johnathan, norte-americano do estado de Missouri, se tornou ciberatleta profissional
jogando Quake III Arena36. Estima-se que este ciberatleta tenha recebido em torno de 450 mil
dólares em prêmios e dinheiro nas competições organizadas pela CPL.
[…] indiscutivelmente um dos jogadores profissionais mais reconhecidos da história dos esports e o melhor exemplo da visão de Muñoz do que deve ser um cyberathlete, um jogador
que aliou os resultados positivos nas competições à imagem de estrela (SARAIVA, 2013, p.
8).

Em pouco tempo Johnathan 'Fatal1ty' Wendel figurava no mainstream como celebridade do
esporte nos grandes jornais e revistas dos Estados Unidos como no The New York Times e na
Forbes e teve sua carreira retratada em um documentário, Fatal1ty Documentary.
Em 2000, com patrocínio da Samsung e Microsoft, surge o campeonato mundial de jogos
eletrônicos online, o World Cyber Games (WCG) que é similar ao formato das Olimpíadas com
34
35
36

Depoimento no documentário “A era dos videogames”, 2007.
Disponível em: <http://fatal1ty.com/>. Acesso em: 23 jul. 2018.
O Quake III Arena é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa (FPS) lançado em 2 de dezembro de 1999.
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medalhas de ouro, prata e bronze e desde 2011 é considerado o maior campeonato de e-Sports do
mundo. É importante destacar novamente o papel da Coreia do Sul no cenário mundial dos esportes
eletrônicos, pois o surgimento do WCG se deu também por meio do apoio e parceria do governo
sul-coreano aspirando o desenvolvimento de sua indústria tecnológica.
É no seio destas competições que um fascinante fenómeno da cultura digital ascende,
colocando o gaming como uma nova atividade de índole desportiva, alicerçado na
dedicação e devoção dos jogadores aos mais diferentes jogos, os e-sports (electronic sports)
(SARAIVA, 2013, p. 2).

Cada vez ganhando mais interesse do público, outras ligas foram surgindo. Em 2005, é
criado o World e-Sports Games. Desde 2008, o torneio é realizado anualmente, com as modalidades
Counter-Strike, Starcraft, League of Legends e Warcraft 3 e as partidas são transmitidas pela
televisão.
A mídia, em um contexto geral dos esportes eletrônicos, vem dando maior atenção na
cobertura das competições. E mais uma vez a Coreia do Sul se destaca por influenciar o interesse
dos meios de comunicação pelos e-Sports (SARAIVA, 2013). A Korean eSports Association
(KeSPA)37 que funciona como uma federação nacional atua tanto na regulamentação e
profissionalização dos jogadores e gestão de competições como também na promoção da cultura
digital. A KeSPA trabalha em parceria com dois canais de televisão fechado, a Ongamenet e a MBC
Game, uma estação de rádio (Ground Waves), dois canais de TV na web (Gom TV, Pandora TV),
dois portais (Naver e Daum), uma IP TV (Hana TV) e 23 repórteres de notícias.
Voltando para o lado ocidental, desde 2011, o site de streaming Twitch.tv é a plataforma
principal de transmissões ao vivo de e-Sports. No mesmo ano, esse portal norte-americano
registrava a marca de 15 milhões de usuários por mês38, e desde 2014 pertence a Amazon.com.
No Brasil, além dos blogs e sites especializados, desde 2016, os canais de TV fechado
transmitem ao vivo os campeonatos de e-Sports mais importantes. Atualmente, a SporTV e a ESPN
cobrem os principais torneios, dentre eles o CBLoL, Campeonato Brasileiro de League of Legends,
o mais popular no país. Segundo um estudo divulgado em 2018 pela empresa Newzoo, o Brasil é o
terceiro país do mundo em audiência39 quando o assunto é e-Sports, ficando atrás de China e
Estados Unidos. De acordo com o levantamento, são 17,7 milhões de pessoas, o equivalente a 8,5%
da população brasileira, que estão entre entusiastas e espectadores ocasionais dos esportes
eletrônicos.
3. PANORAMA DOS ESTUDOS SOBRE E-SPORTS
Para responder aos objetivos desse trabalho o método utilizado foi uma abordagem
qualitativa inspirada nos estudos de Bardin (2011). Esse procedimento metodológico foi aplicado
para a coleta e análise de dados. Ainda que de modo qualitativo, esse método vai em “busca de
resultados os mais fidedignos possíveis” (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. 32). Sendo assim, foi
realizada uma “leitura flutuante” no corpus a ser analisado buscando a repetição de determinadas
palavras para organizar o material.
O corpus de análise dessa pesquisa compreende os cursos de pós-graduação existentes na
região Sul do Brasil, considerando apenas as Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem
mestrado e/ou doutorado acadêmico em Comunicação. Dessa forma, foram investigadas nove
37
Disponível em:<http://www.e-sports.or.kr/>. Acesso em: 23 jul. 2018.
38
Disponível em:<http://www.mtv.com/news/2464437/interview-the-big-broadcast-twitchtv-esports-andmaking-it-big-as-an-online-gamer/>. Acesso em: 23 jul. 2018
39
Disponível em:<https://sportv.globo.com/site/e-sportv/noticia/estudo-brasil-segue-como-terceiro-maiorpublico-cativo-de-e-sports-do-mundo.ghtml>. Acesso em: 23 jul. 2018.

387

instituições, sendo: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS),
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Tuiuti do Paraná (UTP),
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O
recorte temporal abrange os anos de 2007 a 2017.
Para a busca dos trabalhos foram utilizados o repositório de teses e dissertações das
instituições citadas e também o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) neste último fazendo a busca pelas palavraschave estabelecidas, o recorte temporal, a área de conhecimento (Comunicação) e as instituições. A
definição de palavras-chave partiu do tema e-Sports e de uma listagem de outras palavras
correspondentes ou correlacionadas: esportes eletrônicos, games, videogame, jogos online, jogos
digitais, gameplay, jogos eletrônicos, ciberesportes, ciberatletas e avatar. Seguindo o conhecimento
empírico, também foram incluídas palavras relacionadas aos jogos mais populares quando se trata
de competições de esportes eletrônicos como League of Legends (LOL), Counter Strike: Global
Offensive (CS:GO) e World of Warcraft (WoW). O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 19
de julho e análise dos trabalhos ocorreu entre os dias 23 e 25 de julho.
Os trabalhos foram organizados em uma tabela que contém o nome da IES, as palavraschave, o tipo de trabalho – se dissertação ou tese, o ano, título do trabalho, nome do autor e
orientador e o link de acesso. A partir da busca por palavras-chave no repositório das universidades
e no banco da Capes, das noves IES investigadas, apenas quatro possuem trabalhos que abrangem a
temática dentro do recorte estabelecido: UFRGS, PUC-RS, Unisinos e UTP.
Tabela 1 – Resultados encontrados no corpus analisado
IES

Teses

Dissertações

Total

%

PUC-RS

3

4

7

38,9%

Unisinos

3

2

5

27,8%

UTP

1

3

4

22,2%

UFRGS

0

2

2

11,1%

Total

7

18

100%

11
Fonte: dados coletados pela autora

Dos resultados encontrados, sete são teses, sendo 38,9% e 11 são dissertações, o que
corresponde a 61,1% dos trabalhos. As teses estão distribuídas em três da Unisinos, três da PUC-RS
e uma da UTP. As dissertações estão distribuídas nas quatro IES, sendo quatro na PUC-RS, três na
UTP, duas na Unisinos e duas na UFGRS.
Já sobre o recorte temporal estabelecido, não foram encontrados resultados nos anos de
2009 e 2010, com o ano de 2014 tendo maior número de produções.
Gráfico 1: Produção de trabalhos relacionados ao tema
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Fonte: produzido pela autora
A partir da busca por palavras-chave utilizando a palavra principal do objetivo desse estudo,
e-Sports, é possível afirmar, por meio dos resultados obtidos, que não foram encontradas teses e
dissertações nos programas de pós-graduação em Comunicação na Região Sul do Brasil que tratem
especificamente do tema. Outras palavras correspondentes que tratam da temática e que foram
utilizadas na busca, como as principais competições de esportes eletrônicos, League of Legends
(LOL), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) e World ofWarcraft (WoW) tiveram zero
resultado. Outros termos como esportes eletrônicos, ciberesportes e ciberatletas também não
retornaram resultados.
Os 18 trabalhos encontrados a partir da busca por palavras-chave são resultados das palavras
correspondentes e/ou correlacionadas. Essas palavras estavam presentes no título, no resumo e
palavras-chave dos trabalhos – estando em um ou mais desses três tópicos. As palavras são: games,
videogame, jogos online, jogos digitais, gameplay, jogos eletrônicos e avatar.
Tabela 2 – Trabalhos encontrados e analisados, organizados por ordem crescente do ano de
publicação
Link40

Título Tipo A IES
n
o

Aponta Tese 20 PU http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4320
mentos
07 Cpara
RS
uma

40
Alguns trabalhos não foram encontrados nos repositórios de suas IES de origem. No banco da Capes os
trabalhos estavam registrados, mas sem o link de origem quando anterior à Plataforma Sucupira. Portanto, foi realizada
uma pesquisa por meio dos motores de busca (Google, Bing, Yahoo) na tentativa de localizar algum endereço eletrônico
para o trabalho.
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Second
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Durante o período de pesquisa o repositório da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) não estava disponível
para consulta. O trabalho aparece no banco da Capes, mas não há registro online da dissertação.
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A partir dessa organização dos resultados, com teor interpretativo, foram investigados os
trabalhos a fim de se compreender como os termos correspondentes e/ou correlacionados a temática
de e-Sports são estudados. O método consistiu na leitura e compreensão dos títulos, resumo e
palavras-chave de cada trabalho.
Sobre a temática foi possível identificar uma forte inclinação ao contexto de cibercultura.
Grande parte das teses e dissertações trazem estudos relacionados a interações sociais, narrativas e
identidade trabalhando com um ou mais games como objeto. Outro ponto de destaque é que três
trabalhos investigam a questão de gênero e do feminino nos jogos online. Também foi possível
identificar a discussão no âmbito da convergência com apoio nos estudos de Henry Jenkins. Em
dois trabalhos se observa a relação homem-máquina evidenciando a Teoria do Ator-Rede (TAR) de
Bruno Latour, o potencial da máquina e sua influência nas interações sociais e a interseção entre
jogabilidade, um aspecto da máquina e o jogar, da natureza humana. Dois trabalhos estudam os
jogos a partir da imagem, estética e hermenêutica e ainda a Teoria da Complexidade de Edgar
Morin está presente como base norteadora em dois trabalhos e tensionado em outros. Nesses
trabalhos se faz reflexão sobre a complexidade da constituição e desenvolvimento de um game,
como este objeto influencia e é influenciado como parte de um todo e sendo ao mesmo tempo o
todo de uma parte nos aspectos de cultura e sociedade. Já a tese “Jogos Digitais – Teoria e
Conceitos para uma Mídia Indisciplinada” traz como proposta uma teoria dos jogos digitais com
base no pensamento que os games são produtos de comunicação e são influenciados pelas lógicas
sociais, políticas, econômicas, estéticas e tecnológicas.
Sobre os procedimentos metodológicos e técnicas utilizadas foram identificados métodos
variados desde abordagem teórico empírica, pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas,
análise de conteúdo (AC), análise textual discursiva (ATD), registro de campo, observação
participante, netnografia, a Hermenêutica de Profundidade (HP), referencial teórico-metodológico
sistematizado por John B. Thompson e experimentações metodológicas. A dissertação “A dimensão
territorial das comunidades virtuais: o cais do porto da Ilha Brasil Porto Alegre do Second Life”
utilizou o método de pesquisa participante criando um avatar-pesquisador para ser incorporado ao
ambiente virtual do Second Life42 e realizar entrevistas em profundidade.

42
O Second Life é um ambiente virtual em 3D que simula alguns aspectos da vida real e social. Foi lançado em
2003. Disponível em:<https://secondlife.com/>. Acesso em: 22 jul. 2018.
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5. CONCLUSÃO
O objetivo do presente estudo teve como proposta geral mostrar como a temática dos eSports vem sendo abordada nos cursos de pós-graduação em Comunicação no Sul do Brasil.
Considerando que e-Sports se trata das competições profissionais de videogame, pode-se verificar,
por meio dos métodos utilizados que não há, no âmbito de teses e dissertações, estudos que tratem
do e-Sports entre os anos de 2007 a 2017 no corpus analisado. Entretanto, o procedimento
metodológico utilizado retornou outros resultados relevantes na área de comunicação.
Pode-se perceber que os games possuem um conteúdo rico a ser explorado e evidenciaram,
de uma maneira geral, o contexto da cibercultura. As teses e dissertações encontradas trouxeram
perspectivas envolvendo os jogos eletrônicos sob diferentes olhares desde as interações sociais que
ocorrem não só entre jogadores, mas também na relação homem-máquina, as narrativas e a
convergência, questões sobre identidade e o avatar, e ainda estudos sobre gênero e o feminino. Isso
apenas complementa o que Jensen (2017) já havia apontado em seus estudos sobre e-Sports.
Entre os outros aspectos é notável a interdisciplinaridade que envolve a temática, que pode
ser objeto de estudo em outras áreas como nas ciências exatas e nas ciências biológicas como o
estudo de Jensen (2017) que trata da profissionalização e espetacularização dos esportes eletrônicos
pelo viés da Educação Física.
Apesar de não terem sido encontrados trabalhos que abordem diretamente e-Sports outros
pontos também podem ser um caminho para investigação. Conforme Maric (2011) os esportes
eletrônicos devem ser compreendido como um fenômeno cultural e a mídia tem papel central
podendo ser vista como a plataforma para transmitir e competir por meio do jogo, como uma
infraestrutura – possibilitando interações sociais, e ainda do ponto de vista como entretenimento e
audiência. “Assim, a mídia fornece tanto conteúdo quanto forma de esporte” (MARIC, 2011, p. 6,
tradução nossa).
Embora venha ganhando popularidade, a temática sobre e-Sports ainda é pouca explorada.
As investigações futuras poderiam contribuir para uma melhor compreensão acerca das
transformações advindas dos avanços tecnológicos em nossa sociedade.
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QUATRO MESES SEM MARIELLE FRANCO: A VIOLÊNCIA EM COMENTÁRIOS
SOBRE A EXECUÇÃO DA VEREADORA NA REDE SOCIAL FACEBOOK1
Rafaela Mazurechen Sinderski2

RESUMO
A execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, em março de
2018, recebeu a atenção de vozes dissonantes nas redes sociais na internet. Quatro meses após o
crime, o Facebook continua sendo uma arena para debates enérgicos sobre o assunto. A fim de
entender quais características essa discussão assume na plataforma, esta pesquisa explora, com uma
análise de conteúdo categorial de abordagem quantitativa e qualitativa, comentários coletados em
postagens relacionadas ao tema, publicadas nas páginas dos jornais O Globo e Estadão. O recorte
temporal corresponde aos dias 14, 15 e 16 de março, período do assassinato, e 24, 25 e 26 de julho,
data da prisão de suspeitos de envolvimento no crime e dois dias subsequentes. Guiado pela
hipótese de que há violência simbólica na linguagem utilizada nas mensagens, o trabalho identificou
manifestações de ironia e discurso de ódio em uma quantidade expressiva dos 1199 comentários
analisados, concluindo que a violência é multifacetada e pode se revelar de maneira mais ou menos
nítida.
Palavras-chave: Marielle Franco; Violência simbólica; Discurso de ódio; Ironia; Facebook.

1. INTRODUÇÃO
Em 14 de março de 2018, Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, foi morta a tiros no
bairro Estácio, região central da capital fluminense. Os disparos, vindos de submetralhadoras, foram
efetuados contra o carro em que se encontravam a parlamentar, sua assessora, ferida por estilhaços,
e seu motorista, Anderson Pedro Gomes, outra vítima fatal do ataque. Atuante na defesa de
mulheres, negros e homossexuais, Marielle frequentemente denunciava atos de violência policial
praticados contra moradores de favelas no Rio. Os assassinos fugiram sem levar os pertences das
vítimas, fazendo com que o caso, amplamente noticiado, fosse tido como um crime de execução.
A popularização da internet como plataforma de redes sociais e a apropriação, pelo público,
de ferramentas desse ambiente online trouxeram, àqueles com acesso à tecnologia, novas
possibilidades de estar conectado, de acessar informações e de expressar pontos de vista
(AMARAL, 2016; RECUERO, 2014). Nesse cenário, o assassinato de Marielle e Anderson, assim
como outros temas em destaque, ganham uma nova arena para debate. Como afirma Amaral (2016),
recursos disponibilizados por sites como Facebook, YouTube e Twitter permitem que seus usuários
conquistem voz. Esta, entretanto, pode ser reprodutora de comportamentos hostis, tornando seus
meios de propagação espaços de fomento à agressividade (RECUERO E SOARES, 2013; SILVA E
SAMPAIO, 2017).
Logo, enquanto as interações ocorridas no meio virtual possibilitam a expansão de discursos e
1
2
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de conhecimento, também refletem aspectos negativos da vida em sociedade, incorporando a suas
dinâmicas, por exemplo, formas diferentes de manifestar a violência (SILVA, NICHEL, MARTINS
E BORCHARDT, 2011; REBS E ERNST, 2017). Diante desse contexto, Silva e Sampaio (2017)
observam um crescimento de agressões coletivas, manifestadas em plataformas online, dirigidas a
figuras de interesse público. Isso, somado a uma atual polarização do cenário político brasileiro
apontada pelos autores, serve de provisão para disputas antagônicas, permeadas pelas mais variadas
expressões de ódio nos sites de redes sociais.
Tendo como plano de fundo o quadro exposto até então, este artigo possui, como objetivo,
descobrir que características assume a discussão no Facebook sobre a morte de Marielle Franco e
Anderson Gomes. Para isso, foi realizada uma análise de conteúdo categorial de abordagem
quantitativa e qualitativa, aplicada em uma amostra de 1199 comentários coletados em postagens
sobre o tema, publicadas pelas páginas dos jornais O Globo e Estadão. As fanpages foram
escolhidas por seu grande número de seguidores: primeira possui mais de 5,4 milhões; a segunda,
mais de 3,6 milhões.
O recorte de tempo do estudo compreende dois períodos: (a) 14 de março, quando as vítimas
foram executadas, e os dois dias subsequentes – 15 e 16 de março; e (b) a data da prisão de dois
suspeitos de envolvimento no caso, mais os dois dias que seguiram o ocorrido, abrangendo 24, 25 e
26 de julho.
A hipótese que guia o trabalho é a de que há violência simbólica na linguagem utilizada nas
mensagens sobre o assunto, e que ela diminuiu com o passar do tempo, ao passo que as notícias
sobre o episódio se tornaram menos frequentes. Logo, presume-se que a agressividade é menor no
mês de julho do que no mês de março. Para identificar essas expressões violentas contidas nos
discursos, foram utilizadas duas variáveis, apoiadas na literatura estudada e identificadas em uma
análise prévia dos conteúdos explorados: a ironia, mais especificamente o sarcasmo, segundo a
definição de Tavares (1974), e as formas de discurso de ódio, estabelecidas por Petnehazy (2012).
Primeiramente, o artigo faz uma rápida retrospectiva do crime contra Marielle Franco e
Anderson Pedro Gomes, a fim de melhor situar o leitor. Em seguida, aborda as características de
interação e de público em rede que surgem nos sites de redes sociais. Por fim, há uma breve
discussão sobre violência simbólica incorporada na linguagem, sobre a ironia e o discurso de ódio,
antes de chegar à análise dos dados coletados e à conlcusão do trabalho.

2. MARIELLE FRANCO: A VOZ SILENCIADA DA MARÉ
Nascida e criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, filiada ao partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) e eleita com 46.502 votos nas disputas eleitorais de 2016 – a quinta vereadora
mais votada, entre os 51 eleitos, da cidade fluminense –, Marielle Franco era representante de um
grupo minoritário: esteve entre as 7 mulheres e entre as 3 pessoas negras escolhidas para exercer o
mandato na câmara municipal carioca a partir de 20173.
A parlamentar era socióloga formada pela PUC-Rio e mestra em Administração Pública pela
Universidade Federal Fluminense (UFF). Em sua dissertação de mestrado, de título “UPP – a
redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de
Janeiro”4, buscou demonstrar que as Unidades de Polícia Pacificadora reforçam um modelo de
Estado Penal, cujas medidas tomadas, baseadas em um discurso de “insegurança social”, são
voltadas para a repressão e o controle dos mais pobres (FRANCO, 2014, p. 13). Sua trajetória
3

Informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral:
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-2016/resultados>. Acesso:
31 jul. 2018.
4
Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/2166>.
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profissional foi marcada pela atuação em organizações da sociedade civil, como a Brasil Foundation
e o Centro de Ações Solidárias da Maré (Ceasm), e pela coordenação da Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)5, onde trabalhou
ao lado de seu colega de partido, o deputado estadual Marcelo Freixo, atual presidente da
comissão6.
A militância de Marielle em favor dos direitos humanos, em especial das mulheres, dos
negros e dos homossexuais, teve início quando, durante um tiroteio entre policiais e traficantes na
Maré, perdeu uma amiga, vítima de bala perdida. Em seu papel como figura política, questionou,
diversas vezes, a atuação da Polícia Militar dentro das favelas do Rio7.
Devido à atuação política da vereadora e às características do ataque que tirou sua vida e de a
Anderson Pedro Gomes8, passou a circular, tanto nas redes sociais online quanto nos veículos
tradicionais de mídia, o entendimento de que o ato se tratou de um crime político. Em declarações
para a imprensa, o deputado estadual Marcelo Freixo afirmou que há, no caso, atributos nítidos de
execução9.
O ocorrido trouxe à tona a discussão sobre as ameaças sofridas por defensores de direitos
humanos no Brasil. De acordo com o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos
Humanos, em 2016, foram registrados 66 casos de assassinatos de militantes da causa 10. O informe
anual sobre o estado dos direitos humanos no mundo11, lançado pela Anistia Internacional, aponta
que, no ano seguinte, 62 defensores foram mortos somente no período entre janeiro e setembro. A
situação brasileira chegou a preocupar o alto comissário da Organização das Nações Unidas para
Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que citou o país, em maio de 2017, como um lugar cujo
nível de violência contra esses atores é crítico12.
Desde que a Lei da Anistia entrou em vigor, em 1979, até o período de assassinato de
Marielle Franco, em março de 2018, estima-se que cerca de 1.345 pessoas foram mortas por
motivações políticas no Brasil.13

5

Informações disponíveis em: <https://www.mariellefranco.com.br/quem-e-marielle-franco-vereadora>. Acesso: 7 ago.
2018.
6
Informações disponíveis em: <http://www.marcelofreixo.com.br/quem-e-freixo>. Acesso: 7 ago. 2018.
7
No dia 13 de março de 2018, a vereadora lamentou, no site de rede social Twitter, a morte do jovem Matheus Melo,
que foi baleado na Favela do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. "Mais um homicídio de um jovem que pode
estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que
essa guerra acabe?". Disponível em: <https://twitter.com/mariellefranco/status/973568966403731456>. Em 10 de
março, no mesmo site, ela criticou o 41° Batalhão da Polícia Militar por suas ações em Acari. Disponível em:
<https://twitter.com/mariellefranco/status/972587390131896320>.
8
Ao retornar de um evento na noite do dia 14 de março de 2018, o carro em que se encontrava Marielle foi atingido por
cerca de 9 disparos de submetralhadora, vindos de outro veículo: quatro atingiram a vereadora, três levaram a óbito
Anderson, seu motorista. No automóvel, também estava a assessora da parlamentar, Fernanda Chaves, que foi ferida por
estilhaços, mas sobreviveu. Os criminosos partiram sem levar qualquer pertence das vítimas. Informações disponíveis
em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,vereadora-marielle-franco-e-assassinada-a-tiros-no-centro-dorio,70002227726>. Acesso: 7 ago. 2018.
9
Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,crime-contra-vereadora-tem-caracteristicasnitidas-de-execucao-diz-freixo,70002227843>. Acesso: 7 ago. 2018.
10
Disponível em: <http://comiteddh.org.br/wp-content/uploads/2017/07/terra-de-direitos_dosie_040717_web.pdf>.
Acesso: 7 ago. 2018.
11
Edição 2017/2018 disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2018/02/informe2017-18-online1.pdf>.
Acesso: 7 ago. 2018.
12
Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,chefe-de-direitos-humanos-da-onu-cobra-resposta-dobrasil-sobre-mortes-no-campo,70001759383. Acesso: 7 ago. 2018.
13
Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pais-tem-pelo-menos-194-assassinatos-de-politicos-ouativistas-sociais-em-5-anos,70002231748>. Acesso: 7 ago. 2018.
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2.1 AS INVESTIGAÇÕES14
Policiais da Delegacia de Homicídios da capital fluminense, onde o caso é apurado, têm
trabalhado com a hipótese de que a parlamentar e seu motorista foram mortos por milicianos. A
linha de investigação teria por base o depoimento de uma testemunha-chave, que indicou o expolicial militar Orlando Oliveira de Araújo – preso sob a acusação de chefiar uma milícia em
Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro – e o vereador Marcello Siciliano (PHS) como
mandantes dos assassinatos15.
Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, Thiago Bruno Mendonça, conhecido
como Thiago Macaco, teria sido o encarregado de vigiar Marielle antes do ataque e de clonar um
dos carros usados no crime. Preso em maio, ele é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria,
assessor de Siciliano16.
No dia 24 de julho, mais de quatro meses após o crime, outros dois suspeitos foram detidos: o PM
reformado Alan de Morais Nogueira, conhecido como Cachorro Louco, e o ex-bombeiro Luiz
Cláudio Ferreira Barbosa, expulso da corporação em 200617. Dois dias depois, William da Silva
Sant'Anna e Renato Nascimento dos Santos também tiveram suas prisões preventivas decretadas
por possível envolvimento na execução18.

3. REDES SOCIAIS NA INTERNET: AS INTERAÇÕES E O PÚBLICO EM REDE
O caso e seus desdobramentos têm estado, desde então, sob os olhares da mídia tradicional e
de seu público. Mas foi na internet que o assunto ganhou amplitude e tornou-se substrato para o
pronunciamento de vozes dissonantes. Marco no que Manuel Castells (1999, p. 82) define como
“Era da Informação em grande escala”, ela tem, cada vez mais, modificado o comportamento das
pessoas, atuando vigorosamente na forma com que se comunicam, informam e relacionam
(RECUERO, 2009). Tal conjuntura nos guia para um novo panorama comunicacional, no qual são
transformadas as dinâmicas – antes pouco flexíveis – entre emissor e receptor e no qual a tecnologia
sofre uma apropriação para fins sociais (AMARAL, 2016).
Observando os dados que refletem o acesso à internet no Brasil, é possível perceber que sua
utilização cresceu nos últimos anos. Em 2016, o país contava com mais de 116 milhões de usuários,
representando 64,7% da população. No ano anterior, o número era de 102,1 milhões: 57,5% dos
brasileiros19. Seu tempo de uso também tornou-se significativo. As pessoas passam, em média, nove
horas por dia navegando. Mais de um terço disso é gasto nas redes sociais online. São
aproximadamente de 130 milhões de perfis cadastrados no Facebook, colocando o Brasil como o

14

Neste ponto, é importante ressaltar que o presente artigo foi produzido durante o andamento das investigações do
crime contra Marielle e Anderson. O tópico é uma síntese dos desdobramentos do caso até o momento da finalização do
trabalho, a fim de explicar o segundo recorte de tempo da análise de comentários, que corresponde ao período de prisão
de dois suspeitos de envolvimento no ocorrido: Alan de Morais Nogueira e Luiz Cláudio Ferreira Barbosa.
15
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/exclusivo-testemunha-envolve-vereador-miliciano-no-assassinato-demarielle-franco-1-22662903>. Acesso: 8 ago. 2018.
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Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/preso-suspeito-de-envolvimento-no-assassinato-de-marielle-franco22732381>. Acesso: 8 ago. 2018.
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Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/justica-decreta-prisao-de-mais-dois-suspeitos-da-morte-de-mariellefranco-22922124>. Acesso: 8 ago. 2018.
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Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/17270-pnadcontinua.html?edicao=19937&t=resultados>. Acesso: 8 ago. 2018.
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terceiro país com maior base ativa de usuários no site20.
Esse cenário de avanço dos sites de redes sociais gera o que Recuero (2014) considera como
novas formas de estar conectado e de manifestar pontos de vista, mudando o jeito com que os
usuários constroem significados e sentidos. No domínio dessas plataformas, as interações podem
adquirir aspectos de conversação e o público conquista atributos típicos de sua presença em rede.
Esse “público em rede” tem suas estruturas nas tecnologias e é, simultaneamente, o espaço
construído por elas e o coletivo que emerge como resultado da interseção entre pessoas, aparatos e
prática (BOYD, 2010).
Como assinala Amaral (2016), além de permitir que as pessoas partilhem interesses e
encontrem novas fontes de informação, consumindo conteúdos, as redes sociais online possibilitam
que elas também os produzam e publiquem. Esses conteúdos, segundo Boyd (2010), são
configurados por características como: (1) persistência, já que as informações seguem disponíveis
no ambiente online tempos depois da publicação; (2) replicabilidade, considerando que um mesmo
conteúdo pode ser multiplicado pela rede; (3) escalabilidade, que diz respeito ao potencial de
alcançar grandes públicos com um único discurso; e (4) a possibilidade de busca da informação por
meio de pesquisas online.
Ao falar sobre comunicação em redes sociais na internet, é substancial ter em vista esses
atributos, pois eles influenciam o modo com que os discursos se alastram pelos grupos sociais
(RECUERO E SOARES, 2013). Discursos, aliás, que são altamente impactados pelas apropriações
que os sujeitos fazem de plataformas como o Facebook. Essas apropriações estão presentes na
linguagem utilizada e na construção de sentidos dentro desses espaços.

4. VIOLÊNCIA NA LINGUAGEM: A IRONIA E AS FORMAS DO DISCURSO DE ÓDIO
Com a apropriação crescente das ferramentas de redes sociais digitais pelos internautas
brasileiros, emerge a preocupação em identificar, com maior clareza, as manifestações de violência
que insurgem nesse contexto virtual. O tema tem sido norte para um crescente corpo de pesquisa,
atento às demonstrações de agressividade contidas nas diferentes formas de expressão permitidas
pelo ambiente online (SOARES, 2013; RECUERO E SOARES, 2013; MARADEI, 2018).
Segundo Soares (2013, p. 76), ao se falar sobre violência nos sites de redes sociais, “sabe-se
que não se trata da violência física, imposta pela presença do corpo propriamente dito, e sim de algo
marcado na linguagem”. Isso leva a uma forma de violência que, de acordo com Bourdieu (2007), é
invisível e constituída socialmente, tida como um instrumento de dominação que contribui para
assegurar a imposição de uma classe sobre a outra: a violência simbólica.
Na concepção do autor francês, o papel da linguagem na manutenção de um poder simbólico21
seria o de ajudar a incutir narrativas dominantes, legitimando a condição dos indivíduos,
dominantes ou dominados, em seus grupos, dando significado a tais relações.
É possível encontrar noção semelhante em Žižek (2014), ao atentar para a tríade da violência
presente no raciocínio do pensador esloveno. Para ele, além da subjetiva – que reside em ações
evidentes, cuja ameaça é facilmente identificável –, há outros dois tipos de violência, definidos
como invisíveis: (1) a sistêmica, que consiste nas consequências – consideradas por Žižek como,
20

Informações do relatório publicado em 2018 pela agência internacional We Are Social e pela plataforma Hootsuite.
Disponível em: <https://digitalreport.wearesocial.com>. Acesso: 8 ago. 2018.
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Em O Poder Simbólico, Pierre Bourdieu (2007, p. 7) aponta para a existência de um poder invisível, que só pode ser
exercido com a “cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. Ele se
edifica e revela, em uma relação determinada entre os que exercem o poder e os que estão sujeitos a ele, por meio de
sistemas simbólicos, tais quais a arte, a língua e a religião. O poder simbólico é, então, um poder de “construção da
realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica” (BOURDIEU, 2007, p. 9), buscando oferecer uma
concepção homogênea dos sentidos do mundo.
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frequentemente, catastróficas – geradas pelo funcionamento do sistema econômico e político, e (2)
a simbólica, ligada à linguagem, às suas relações de dominação social e suas imposições de certos
universos de sentido.
Assim, a carga violenta da linguagem provém dos padrões estipulados socialmente que ela se
encarrega de inculcar. “Se a violência simbólica se apresenta pela força que uma classe ou um
grupo social possui perante outros, a linguagem é o meio transmissor pela qual essa violência é
repassada” (SOARES, 2013, p. 76). Nas redes sociais na internet, há uma gama de formas pelas
quais essa violência pode ser propagada. A seguir, discutiremos duas delas, que possuem maior
importância para este trabalho: a ironia e o discurso de ódio.
4.1 A IRONIA
Sendo a violência simbólica invisível, suas manifestações, em suma, não são nítidas. Logo,
suas formas podem ser mascaradas de diferentes maneiras (SOARES, 2013; MARADEI, 2018);
uma de suas vestes pode vir a ser a ironia. Para Benetti (2007, p. 46), a ironia é um modo de exercer
poder, de qualificar e desqualificar falas, de legitimar discursos. Esse entendimento alinha-se com a
definição da violência simbólica como um instrumento de dominação vista em Bourdieu (2007) e
Žižek (2014).
Existem diversas propostas acerca da definição de ironia. A mais tradicional a coloca como
uma figura retórica que consiste em dizer o contrário do que se pensa (CHERUBIM, 1989;
BENETTI, 2007; FERNANDES, 2016). A fim de precisar seus usos, Tavares (1974, p. 357) atribui
a ela quatro modalidades: (1) antífrase, que corresponde à expressão de ideias antitéticas usando
palavras de sentidos opostos; (2) parêmia, que consiste em repetir, de maneira debochada, ditos
populares com carga irônica própria – como sugerir que alguém ensine o “padre a rezar missa”, por
exemplo; (3) eufemismo ou asteísmo, que é definido como uma “ironia delicada”, cujo objetivo é
abrandar expressões rudes ou perturbadoras; e (4) sarcasmo, tido como um modo irônico
desqualificador, constituindo um deboche ofensivo que, frequentemente, constrói-se de maneira
mais evidente.
Como recurso argumentativo, a ironia exige de seus interlocutores uma participação ativa no
processo de negociação e interpretação dos sentidos (NASCIMENTO, 2010; FERNANDES, 2016).
Desse modo, para que essa figura de linguagem se concretize, é necessário que ironista e
interlocutor compartilhem um mesmo contexto, a fim de que fique claro ao segundo o interesse do
primeiro em construir um sentido além da literalidade. É o que Benetti (2007, p. 42) chama de uma
“capacidade de compreender pelo avesso” exigida daquele que entra em contato com o discurso.
Apesar de nem sempre conter bagagem negativa, como é o caso da antítese, a atitude irônica
costuma seguir um contínuo que passa pelo escárnio, pela zombaria e pelo desprezo
(FERNANDES, 2016). Nesses casos, o argumento irônico compõe um recurso eficaz para formar
opiniões, pois aponta o ridículo em posicionamentos que deseja combater, instituindo um parâmetro
daquilo que é considerado moralmente aceitável ou razoável (MACHADO, 1995; BENETTI,
2007). Conforme pontua Fernandes (2016, p. 1281), o sarcasmo é considerado o extremo da ironia.
É a presença do sarcasmo nas mensagens analisadas que interessa a este trabalho. A
modalidade é considerada, aqui, como uma troça feita com o intuito de ofender uma pessoa ou um
grupo, ridicularizando suas características, atos, crenças ou posicionamento político. O traço
assume, dessa forma, a feição de busca para legitimar determinados discursos, desqualificando
opiniões vistas como contrárias.
Existem, como já mencionado até então, formas de violência incutidas e mascaradas na
linguagem, em especial naquela que passa pela apropriação dos usuários nas redes sociais online
(SOARES, 2013, p. 79). Mas, de acordo com Rebs e Ernst (2017, p. 29), a violência enunciada pelo
discurso “nem sempre tem a intenção de ser ocultada pela gramática”. Ela pode ser visível,
possuindo um autor identificável. É o caso do discurso de ódio em suas variadas manifestações na
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internet.
4.2 O DISCURSO DE ÓDIO
De maneira genérica, discurso de ódio se caracteriza por insultar, intimidar, assediar ou
instigar a discriminação contra pessoas que partilham uma característica identitária comum,
podendo ser relacionada ao gênero, à cor da pele, à religião, à orientação sexual ou a outros
atributos (BRUGGER, 2007; SILVA, NICHEL, MARTINS E BORCHARDT, 2011). É uma forma
de discurso, como enfatiza Silva et al (2011), que ataca a dignidade dos seres humanos e não se
limita a atingir somente os direitos fundamentais de indivíduos – apesar de Brugger (2007, p. 124)
afirmar que ele pode, também, ser dirigido a uma única pessoa –, mas de um grupo social inteiro.
Para ser encarado como tal, o discurso de ódio deve manifestar rechaço, desprezo, atuando
como uma manifestação segregacionista, que tem seu alvo como inferior e indigno dos mesmos
direitos que possui seu emissor. Ele também pode envolver expressões de incitação, enaltecimento
ou justificação de uma violência física (SILVA, NICHEL, MARTINS E BORCHARDT, 2011;
PERRONE E PFITSCHER, 2017).
Considerando o amplo alcance dos sites de redes sociais, esses espaços, como o Facebook e
outras plataformas, possuem grande potencial de se tornarem verdadeiros catalisadores da violência
(SILVA, NICHEL E MARTINS, 2011; AMARAL E COIMBRA, 2015; REBS E ERNST, 2017;
SILVA E SAMPAIO, 2017). Amaral e Coimbra (2015) acreditam que, na internet, devido às
interações, os discursos de ódio intensificam a propagação de narrativas tomadas por preconceitos e
termos pejorativos.
Ao olhar para o fenômeno do discurso odioso, Petnehazi (2012) define vinte formas pelas
quais ele pode se revelar. Nesta pesquisa, foram adaptadas, a partir de sua tipificação, cinco
categorias: (1) insulto, ligado ao uso de termos pejorativos e de palavrões a fim de ofender outras
pessoas; (2) ameaça, incitação ou defesa da violência física; (3) estereótipos e generalizações,
aplicados com o objetivo de desqualificar um grupo ou indivíduo; (4) conspiração/inimigos da
nação ou sociedade, cujos comentários constroem uma narrativa que coloca uma pessoa ou um
grupo delas como parte de uma conspiração contra o país ou a sociedade, representando-os como
ameaça; e (5) discriminação/negação de direitos de um ou de vários indivíduos por suas crenças ou
características.
De acordo com Perrone e Pfitscher (2017, p. 3), a materialidade destrutiva desses conteúdos
que circulam na rede é, com frequência, negada, sob o argumento de que consistem em expressões
inócuas, em opiniões privadas, incapazes de causar mal. Porém, conforme destaca Silva et al
(2011), muitas dessas manifestações podem ter efeitos realmente nocivos, violando direitos
fundamentais das pessoas.

5. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
Com a finalidade de compreender que tom assumiu a discussão, no Facebook, sobre o
assassinato de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes e de identificar possíveis manifestações de
violência no posicionamento do público sobre o assunto, foram coletados comentários de postagens
ligadas ao tema nas páginas dos jornais O Globo e Estadão, em dois períodos: (a) no início do caso,
compreendendo o dia do crime e as datas subsequentes – 14, 15 e 16 de março –, e (b) na época que
corresponde à prisão de dois suspeitos de envolvimento no ataque, o PM reformado Alan de Morais
Nogueira e o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, mais de quatro meses após o ocorrido –
24, 25 e 26 de julho.
A triagem das postagens correspondentes ao recorte temático e temporal foi feita
manualmente, por meio do sistema de busca de publicações do próprio Facebook, devido a
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problemas para capturar o material necessário com o uso de softwares de raspagem como o Netvizz.
A palavra-chave utilizada foi “Marielle”.
Foram encontradas 91 publicações, totalizando 47.991 comentários, baixados para arquivos
em extensão .csv com a ajuda da ferramenta Socialfy22, que atuou segundo as limitações que o site
de rede social impõe para coletas desse tipo, tais como a proteção à privacidade do usuário. Com o
material reunido, calculou-se amostras proporcionais à quantidade de comentários encontrados em
cada postagem, com a intenção de melhor representar o universo de dados coletados23.
Por fim, chegou-se ao total de 1199 comentários para uma análise categorial de conteúdo,
que, segundo Bardin (2004, p. 36), leva em consideração “a totalidade de um ‘texto’, passando-o
pelo crivo da classificação ou recenseamento, segundo a frequência de presença (ou ausência) de
itens de sentido”. A técnica é organizada em torno de três polos cronológicos: (1) a pré-análise, com
a escolha do que será analisado, a formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores
que fudamentarão as interpretações finais; (2) a exploração do material, que corresponde à análise
propriamente dita; e (3) o tratamento dos resultados, seguido da produção de inferências.

Página
Estadão

O Globo

Curtidas Seguidores
3.740.857

5.597.609

3.660.200

5.492.931

Data

Postagens
coletadas

Comentários
coletados

Comentários
analisados

14/03

1

1.044

17

15/03

18

10.739

174

16/03

17

11.483

187

24/07

1

63

34

25/07

1

247

132

26/07

1

26

14

14/03

2

3.390

55

15/03

32

13.083

210

16/03

14

7.096

114

24/07

1

508

162

25/07

2

192

62

26/07

1

120

38

Total:

91

47.991

1199

TABELA 1 – NÚMERO DE COMENTÁRIOS ANALISADOS POR PERÍODO.
FONTE: AUTORA (2018)

Com base na literatura estudada e em uma leitura flutuante – passo embutido na fase de préanálise – dos comentários selecionados, foi construído um livro de códigos com dez variáveis,
divididas em quatro categorias, que permitiram observar a dimensão semântica do corpus adquirido.
Categoria

Variável

Explicação

22

Disponível em: <https://socialfy.pw/>.
Lista do número de amostras analisadas por postagem disponível
em:<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14iOry3PR4GM5sWyCLzVEzxb7ruFM9oYO8z_wv_OOjI/edit?usp=shari
ng>.
23
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Identificação

Manifestações de
violência na
linguagem

Elementos
presentes ou
ausentes nas
mensagens

Qualificação do
conteúdo

V1 - Página

Páginas oficiais dos veículos jornalísticos (Estadão e O Globo).

V2 - Período da
postagem

Postagens feitas entre 14, 15 e 16 de março – período que compreende o
assassinato da vereadora e do motorista, mais dois dias posteriores ao crime – e
entre 24, 25 e 26 de julho – data da prisão de suspeitos de envolvimento no
caso e dias subsequentes.

V3 - Comentário

Comentário do usuário do site de rede social.

V4 - Formas de
discurso de ódio

Com base no livro de códigos de Petnehazi (2012), que lista vinte
manifestações de ódio contidas em discursos, e em suas aplicações por Silva e
Sampaio (2017) e Silva (2018), foram delineadas as cinco formas seguintes:
(1) insulto, que envolve o uso de termos pejorativos e palavrões; (2) ameaça,
incitação ou defesa da violência física; (3) estereótipos e generalizações,
correspondendo ao uso desses recursos para ofender um grupo ou uma pessoa;
(4) conspiração/inimigos da nação ou sociedade, cujos comentários
constroem uma narrativa que coloca determinado indivíduo ou conjunto de
indivíduos como parte de uma conspiração contra o país ou a sociedade e/ou
como ameaça para os demais por seu posicionamento político; e (5)
discriminação/negação de direitos, que abrange conteúdos que segregam ou
não aceitam uma pessoa ou um grupo pessoas por conta da cor da pele, do
sexo, da idade, credo religioso, trabalho, convicção política e outros critérios,
e/ou que negam os direitos civis e/ou políticos desses indivíduos ou grupos.

V5 - Ironia

Variável sustentada em Tavares (1974) e suas modalidades da figura de
linguagem, já explicadas anteriormente. Neste artigo, foram observadas
manifestações irônicas que correspondem ao sarcasmo (0 = ausência e 1 =
presença).

V6 - Menção a
Marielle Franco

Comentários que possuem alguma referência à vereadora em algum ponto de
seu conteúdo, ainda que não utilizem seu nome (0 = ausência e 1 = presença).

V7 - Menção a
Anderson Gomes

Comentários que possuem alguma referência ao motorista em algum ponto de
seu conteúdo, ainda que não utilizem seu nome (0 = ausência e 1 = presença).

V8 - Menção a
partido político

Comentários que mencionam partidos políticos (0 = ausência e 1 = presença).

V9 - Menção a
outra figura
política

Referência, feita nos comentários, a qualquer outra figura política que não
corresponda à vereadora (0 = ausência e 1 = presença).

V10 - Menção a
outros
crimes/vítimas

Comentários que contêm menções a outras vítimas que não Marielle e
Anderson e/ou a outros crimes que não seus assassinatos (0 = ausência e 1 =
presença).

Correspondente a
V6, V7, V8 e V9.

Valência dos atributos: 1 = positiva, 2 = negativa e 3 = neutra.

TABELA 2 – CATEGORIAS E VARIÁVEIS.
FONTE: AUTORA (2018)

6. ANÁLISE DOS DADOS
A análise permitiu identificar manifestações do discurso de ódio em aproximadamente um
terço das mensagens: 32,7% dos 1199 comentários verificados continham pelo menos um dos tipos
baseados em Petnehazi (2012). Entre os conteúdos que apresentaram essa variável, o insulto foi a
forma odiosa mais recorrente, em ambos os períodos. Foi localizado em cerca de 67,3% dos textos
de março e em cerca 71,4% dos de julho.
Do primeiro ao segundo recorte de tempo, houve um aumento de 3,2 pontos percentuais na
presença de discursos odiosos. Nas páginas estudadas, o aparecimento desse atributo é equilibrado
em março. Porém, no mês de julho, a fanpage do jornal O Globo passa à frente, abrindo uma
diferença de 9 pontos percentuais entre si e a página do Estadão.
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DISCURSO DE ÓDIO
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21.9
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16.3
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90%

100%

Sem discurso de ódio

GRÁFICO 1 – DISCURSO DE ÓDIO POR PÁGINA E PERÍODO.
FONTE: AUTORA (2018)

Foi comum encontrar comentários agressivos dirigidos à vereadora, a seu partido – o PSOL –,
à esquerda e a pautas avaliadas pelos usuários como pertencentes a tal espectro ideológico. Alguns
fizeram uso de termos pejorativos, como “esquerdopata” e “esquerdalha”, para criticar o
posicionamento político de Marielle. A palavra “comunista” também surge, com carga negativa,
para esse fim. Nas narrativas que continham incitação, ameaça ou defesa da violência – variável
correspondente a 9,9% do total de comentários marcados pelo discurso de ódio –, parte dos
internautas procurou justificar a morte da parlamentar com o fato de ela “defender bandidos” e ter,
segundo eles, recebido o que buscava ou merecia.
Examinando as variáveis relacionadas à ausência ou presença de determinados elementos no
corpus, vê-se que Marielle Franco é mencionada em aproximadamente 21,7% dos comentários;
cerca de 6,8 vezes mais do que o motorista Anderson Gomes. Das menções, 38,61% possuem carga
ou contexto negativos, 39,76% são neutros e 21,62% puderam ser identificados como positivos.
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GRÁFICO 2 – MENÇÕES PRESENTES OU AUSENTES NAS MENSAGENS.
FONTE: AUTORA (2018)

Destaca-se também a menção a outros crimes e vítimas que, em sua maioria, está ligada a
uma contestação do público que deseja ver outros casos resolvidos e noticiados, ou outras vítimas
homenageadas. Foram assíduas as mensagens dessa natureza que intentaram pospor a execução da
vereadora e do motorista, apagando seu caráter político e queixando-se de que, no Brasil, há uma
média de 60 mil homicídios anuais24 e que pouco se fala ou se faz sobre a questão. Em outras
situações, o prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), assassinado em 2002, foi mencionado
repetidas vezes como um exemplo de crime ainda sem respostas.
Além disso, outras figuras políticas apareceram nos textos comentados. Em 21,4% dos
materiais que continham essa variável, surgiram referências a Luiz Inácio Lula da Silva (PT); em
62,6%, a Jair Messias Bolsonaro (PSL). Importante ressaltar que as menções ao ex-presidente
podem ter relação com uma das postagens feitas pelo jornal O Globo no dia 16 de março, que
contém link para notícia com uma declaração do petista sobre o ocorrido 25. Nenhuma das
publicações dos veículos noticiosos referia-se a Bolsonaro.
Assim como o discurso de ódio, a variável ironia também obteve crescimento no segundo
período de análise. Em muitos casos, o teor irônico dos conteúdos estava relacionado ao que os
comentadores qualificavam como atitudes e convicções de Marielle, do PSOL e de seus demais
membros. Estes foram definidos como supostos apoiadores do crime e de criminosos, ávidos pelo
fim da polícia, consumidores de substâncias como maconha e, em alguns casos, apontados como
inimigos do país e da sociedade.

24

Informação disponível no Atlas da Violência 2018, produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP):
<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf>.
Acesso: 9 ago. 2018.
25
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/lula-afirma-que-intervencao-militar-no-rio-nao-resolve-problema-daviolencia-22495440?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo>. Acesso: 9 ago.
2018.
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GRÁFICO 3 – IRONIA POR PÁGINA E PERÍODO.
FONTE: AUTORA (2018)

Em um texto replicado em diversos comentários, em ambas as páginas, Marielle Franco é
acusada de ser “ultra esquerdista, com ideias nefastas e totalmente tortas, uma eterna defensora de
bandidos”. Em outro, é chamada de “abortista, legalizadora do tráfico, desarmamentista” que “quer
descriminalizar o uso de drogas”. A ironia é utilizada múltiplas vezes para afirmar que os
responsáveis por sua morte não devem ser punidos, seguindo o que, supostamente, acreditaria a
vereadora e o partido do qual fazia parte. Em um exemplo, o usuário anuncia que os culpados
precisam “ser achados para que possamos comprar livros para eles serem educados e colocados em
algum curso de berimbau para serem ressocializados [sic]”. Nesses contextos, é comum o uso
sarcástico de “coitadinho” e “vítima da sociedade” para se referir aos assassinos. Alguns emissores
chegaram a sugerir, em suas mensagens, que figuras fictícias como o Batman ou o Super-Homem
fossem chamadas para solucionar o crime, já que, segundo a percepção dessas pessoas, a
parlamentar era contra o trabalho da polícia. Muitas críticas são voltadas à luta a favor dos direitos
humanos. O termo, inclusive, é ironizado com a sátira “direito dos manos”.
Considerando que as variáveis relacionadas ao discurso de ódio e à ironia foram aplicadas ao
corpo de análise deste artigo para identificar expressões de violência na linguagem dos comentários,
é a junção de ambas que interessa a esta pesquisa. Foram detectados, no total, 563 conteúdos
contendo discurso de ódio ou ironia. Outros 81 possuem discurso de ódio e ironia, totalizando 644
comentários com algum tipo de teor violento. A figura e o gráfico abaixo apresentam essas
informações distribuídas nos recortes temporais do trabalho, demonstrando com clareza um cenário
que já começou a ser desenhado com os dados anteriores: ao comparar os meses de março e julho,
percebe-se que houve um aumento de agressividade nos comentários sobre o assassinato de
Marielle Franco e Anderson Gomes.
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409

139

45

112

194

Discurso
de ódio

Ironia

36

118

Discurso
de ódio

Ironia

FIGURA 1 – INTERSEÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS IRONIA E DISCURSO DE ÓDIO POR PERÍODO.
FONTE: AUTORA (2018)
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GRÁFICO 4 – VIOLÊNCIA NA LINGUAGEM POR PERÍODO.
FONTE: AUTORA (2018)

7. CONCLUSÃO
Conforme o esperado, a análise dos comentários indicou manifestações expressivas de
violência contida na linguagem. Essa violência simbólica é multifacetada, expressada de maneira
mais ou menos velada, por meio do discurso de ódio e suas formas e da ironia, mais
especificamente da modalidade sarcasmo. É necessário salientar, entretanto, que a percepção de
mensagens irônicas dependeu do compartilhamento de determinados contextos entre a autora deste
artigo e os comentadores. Logo, as manifestações realizadas fora dessa partilha podem ter escapado
à compreensão e, consequentemente, à categorização.
Da amostra analisada, pouco mais de um quinto faz menção à vereadora Marielle Franco. As
menções a Anderson Pedro Gomes ficam restritas a uma pequena parte do corpus, mostrando que se
fala mais sobre outros crimes e vítimas, outras figuras políticas e até sobre partidos políticos do que
sobre o motorista, que também foi assassinado no dia 14 de março.
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Entre os comentários que fazem referência à parlamentar, há mais conteúdo identificado
como negativo do que mensagens reconhecidas como positivas. O que pode significar que, dentre
esses comentadores, é maior o número daqueles que discordam do posicionamento político da
vereadora.
A hipótese de que a agressividade na discussão sobre o assunto diminuiu com o passar do
tempo não se confirmou. O que se observou, pelo contrário, foi o aumento de expressões do
discurso odioso e, principalmente, da ironia em julho, quatro meses após a execução. A nocividade
desses comentários tem ligação direta com o alto poder difusor de seu meio de veiculação, já que,
em rede, os conteúdos tornam-se persistentes, replicáveis, escaláveis e rastreáveis.
Este estudo representa um primeiro esforço para tentar compreender a violência contida nas
discussões sobre o crime contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Em tempos marcados por
polarização política e por uma certa ubiquidade da internet, os resultados evidenciam algumas
características significativas que o debate sobre o assunto assumiu no site de rede social Facebook.
Há a possibilidade de que outros trabalhos ampliem o escopo da presente análise, voltando-se para a
manifestação de componentes de uma linguagem violenta, como a ironia e o discurso de ódio, em
outros temas, recortes temporais, páginas e/ou sites.
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JORNALISMO LITERÁRIO EM AMBIENTE DIGITAL: OS RECURSOS MULTIMÍDIA
COMO FORMA DE ENRIQUECER A NARRATIVA1
CONCEIÇÃO, Cíntia Silva da2
RESUMO
O modo de fazer jornalismo se reconfigurou com o passar do tempo e tatear novos caminhos que
incorporem os recursos disponíveis em plataforma digital tem proporcionado ao jornalista a
possibilidade de trilhar narrativas diversas. Essa pesquisa tem como objetivo observar de que forma
os recursos multimídia tem sido incorporados em grandes reportagens que apresentam o
gênerohíbrido jornalismo literário, visto que essa modalidade apresenta uma abetura narrativa maior
do que a trabalhada no jornalismo tradicional. Para isso, foi realizada uma pesquisa exploratória em
textos publicados no TAB UOL, um site jornalístico nativo digital que originou-se com a proposta
de apresentar layout e narrativa diferenciados. Com base nessa observação pode-se perceber que, na
amostra selecionada, os recursos multimídia foram utilizadas como forma enriquecer as narrativas
do jornalismo literário, mostrando que a linguaguem multimídia não serve apenas como um alívio
gráfico dentro de blocos de texto longform mas como um elemento que faz o leitor ter uma imersão
ainda maior no texto.
Palavras-chave:Cultura Digital; Jornalismo Literário;Texto Longform; Narrativas; Multimídia.

1. INTRODUÇÃO
“A comunicação humana é multimídia, sempre foi” (Salaverría, p.55, 2014). Apesar do
termo ser muito ligado ao advento da internet, Salaverría nos leva a pensar em como os seres
humanos trabalham com os cinco sentidos e são capazes de receber estímulos, e informação, por
meio de todos eles, de forma biológica, desde o seu nascimento, ou seja a multimidialidade já seria
intrínseca ao ser humano. O pesquisador realiza uma discussão muito interessante sobre os três
tipos de multimídia que podem-se encontrar na nossa sociedade, sendo elas, multimídia como
plataforma, como polivalência e como combinação de linguagens, mas nesse artigo iremos abordar
apenas a versão mais difundida, no caso, a multimídia como combinação de linguagens:
Finalmente, existe uma terceira aceção do termo multimédia, presente de forma muito
especial no âmbito jornalístico, e não só. Referimo-nos à sua interpretação como
combinação de linguagens ou de formatos – texto, som, imagem, vídeo... Esta terceira
aceção de multimédia é a mais usual e, de facto, a única que consta no dicionário da Real
Academia Espanhola (RAE). Para esta instituição, o adjetivo “multimédia” designa aquilo
“que utiliza conjunta e simultaneamente diversos meios, como imagens, sons e texto, na
transmissão de uma informação”. (SALAVERRÍA, p.29, 2014)

Foi escolhido focar na combinação de linguagens devido ao fato de, nesse artigo, tratarmos
da narrativa jornalística. Martinez comenta sobre dois períodos no qual o jornalismo passou por
momentos de crise em seu formato, o primeiro teria sido quando abandonou o caráter opinativo,
uma herança da imprensa francesa, e passou a seguir o padrão americano de jornalismo informativo,
e o segundo seria a partir do fim dos anos 90 “com o desenvolvimento da Internet e, por extensão, das
1
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mídias e ambientes digitais, que alavancaria uma transformação sem precedentes na prática e nos
modelos de gestão jornalísticos” (2017, p.24). Pode-se dizer que essa crise perdura até o momento,
fazendo com que os profissionais e as empresas precisem se adaptar cada vez mais aos novos formatos.
O jornalismo começa a ocupar seu espaço dentro na internet nos anos 90, e desde então, veio
passando por fases que serão melhor abordadas no tópico sobre jornalismo digital, mas d entro desse
panorama, se pensou que textos mais longos deveriam ser evitados, visto o desconforto que ler nas
telas causaria (FRANCO, 2009), fator que foi desmitificado a partir da democratização dos
dispositivos móveis (ROSENSTIEL, 2013, online). O texto longform, formato que “sinaliza um
resgate da qualidade, apuração e contextualização já conhecidos do jornalismo impresso,
especialmente consagrados pela reportagem” (LONGUI; WINQUE, 2015, p. 112), passou a ser
popular entre os leitores e, empresas jornalísticas de peso como Folha de S. Paulo e The New York
Times, passaram a investir em reportagens especiais que traziam recursos como áudio e vídeo. Além
dos veículos tradicionais, alguns sites jornalísticos, chamados de nativos digitais, já foram pensados
desde seu início com essa proposta de fazer um jornalismo diferente do tradicional, apostando na
qualidade narrativa e layout dinâmico, podemos citar aqui a Agência Pública, o TAB Uol e a
americana Epic Magazine.
É dentro desse cenário que essa pesquisa se insere, tendo como objetivo entender de que
forma os recursos multimídia vem sendo integrados às narrativas do jornalismo literário. Para isso,
a pesquisa apresenta um panorama breve de como a cultura digital se desenvolveu dentro da
sociedade e os seus impactos na mídia, levanta a questão do texto longform aliado ao jornalismo
literário e aponta alguns exemplos de como os recursos multimídia integrados ao textos podem
enriquecer a narrativa. Nessa pesquisa se optou por trabalhar com textos que apresentassem as
características do jornalismo literário, visto que esse gênero híbrido “se propõe a cumprir a tarefa
contando a história de uma maneira próxima à que a literatura faria” (BORGES, 2013, p.226). Em
consequência desse fator, essa modalidade do jornalismo pode utilizar os recursos multimídia de
forma mais criativa do que seria feito no jornalismo tradicional, que segue padrões mais engessados
de narrativa.
Por ser um trabalho de caráter qualitativo e exploratório, foi utilizada a pesquisa
bibliográfica, já que ela é o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer estudo, dentro
dessa base teórica foram observadas obras relacionadas a cultura e jornalismo digital, jornalismo
literário, texto longform. Na seleção dos exemplos de aplicação na mídia, foi realizada a análise
documental no site TAB UOL. É importante deixar claro que neste trabalho a seleção dos textos
que ilustram os exemplos foi aleatória, já que eles vem como uma forma de mostrar graficamente as
aproximações entre narrativa multimídia e jornalística dentro do site. Para esclarecer as maneiras
como as narrativas jornalístico-literárias e a multimídia se integram na reportagem, a análise foi
feita com base nas características do jornalismo literário elencadas por Felipe Pena, e do new
journalism firmadas por Tom Wolfe, ambas serão elucidadas no decorrer da pesquisa.

2. CULTURA DIGITAL E SOCIEDADE
O questionamento sobre o que é cultura é muito comum, mas uma resposta para essa
pergunta é complexa de se formular. Nada mais esperado de um termo que é vivo e abrange tanto
aspectos do indivíduo como da sociedade no qual ele está inserido. De acordo com Stuart Hall, um
pesquisador referência no campo dos estudos culturais ingleses, durante muito tempo o debate sobre
o termo estava centrado nas questões da alta cultura e cultura popular, o que de grosso modo, já
traria uma carga de valor, como se uma fosse superior a outra. Mas com o avanço das discussões
sobre a temática dentro das ciências sociais a palavra cultura “passou a ser utilizada para se referir a
tudo que seja característico sobre o ‘modo de vida’ de um povo, de uma comunidade, de uma nação
ou grupo social”, e também para descrever “valores compartilhados de um grupo ou de uma
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sociedade” (HALL, 2016, p.19). O autor ainda afirma que dizer que dois indivíduos pertencem a
mesma cultura, é o mesmo que dizer que eles interpretam o mundo de forma semelhante.
Se a partir de um ponto a cultura deixa de ser tratada só com base na produção de bens
culturais e passa a ser pensada também com base nos grupos sociais, pode-se dizer que a tecnologia
também está intimamente ligada com a cultura, visto as transformações que ela opera na sociedade.
Nesse ponto é importante resgatar o pensamento de Raymond Williams, teórico que também esteve
presente no ramo dos estudos culturais, pois para ele as tecnologias fazem parte de processos sociais
e culturais mais amplos. Para Williams (1975) as tecnologias por sí só, não representam muita
coisa, elas precisam que a sociedade as aceitem e deem a ela um significado cultural, ou seja, o
mais importante é o que a sociedade irá fazer com aquela tecnologia, e não o contrário. Essa visão é
oposta a de McLuhan, por exemplo, já que o teórico pensava a tecnologia como um gatilho para as
transformações na sociedade. Assim, de acordo com Williams, as tecnologias estariam emergindo a
partir da reconfiguração dos recursos tecnológicos já disponíveis em uma determinada cultura.
Essas reconfigurações são cruciais quando começamos a discutir a cultura digital, que está muito
ligada ao que, por um tempo, se convencionou chamar de “novas” tecnologias. Na perspectiva de
Lemos (2003), elas surgem por volta dos anos 1975, quando acontece uma fusão das
telecomunicações analógicas com a área informática, o que implica a passagem da comunicação
massiva, representada pela TV, imprensa e cinema, para formas mais individualizadas de produção
e consumo de informação.
Castells afirma que estamos vivendo na Era da Informação, na qual, a internet foi uma
tecnologia que nos alavancou para uma nova sociedade, a sociedade em rede. O pesquisador deixa
claro em seu texto que os sistemas tecnológicos “são socialmente produzidos. A produção social é
estruturada culturalmente. A internet não é exceção” (2013, p.34). Foi só a partir do momento em os
grupos sociais passaram a fazer uso dessa tecnologia, que ela passou a fazer sentido culturalmente.
Se cabe a sociedade aceitar as tecnologias e dar significado a elas, é inegável que os
aparatos digitais, como por exemplo os dispositivos móveis foram apropriados de forma intensa
pelos indivíduos. De acordo com Benakouche “Se existe um consenso a respeito das principais
características dassociedades contemporâneas, este se refere à presença cada vez maior datecnologia
na organização das práticas sociais, das mais complexas àsmais elementares” (1999, p.2). Os
dispositivos móveis mudaram a forma como os grupos se comunicam, se organizam e consomem
informação. A partir dessa reorganização dos comportamentos sociais, a mídia também precisa se
atualizar, buscando formas de adaptar seus conteúdos a essas demandas. O campo do jornalismo é
um dos que passou por profundas transformações a partir do advento da internet, mudanças que vão
desde seu modelo de negócio até a forma como ele apresenta seu produto, no caso, a informação.

3. JORNALISMO DIGITAL E MULTIMÍDIA
Ao procurar uma bibliografia sobre o assunto, o pesquisador pode se deparar com os termos
webjornalismo, ciberjornalismo, jornalismo online ou jornalismo digital. Nesse artigo não vamos
nos deter nas possíveis especificidades entre os termos, que são motivo de debates entre os mais
diversos teóricos e grupos de pesquisa, e iremos adotar a nomenclatura jornalismo digital. Pode-se
dizer que o jornalismo passa a fazer suas incursões no ciberespaço a partir dos anos 90 e, de forma
resumida, essa relação começa com os as empresas jornalísticas digitalizando os conteúdos
publicados na versão impressa e transpondo de forma integral para a plataforma digital. Nesse
primeiro momento não havia uma preocupação de pensar um conteúdo exclusivo para os sites. De
acordo com Alejandro Rost, essa relação passa para uma segunda etapa a partir de 1998:
(...) quando os sites avançam na automatização de processos, a utilização de bases de dados
e a personalização de conteúdos. A maioria não só copia agora todos os seus conteúdos na
Web como começa a publicar notícias de última hora, o que amplia o menu de conteúdos
disponíveis. (p.61, 2014).
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Com o passar dos anos o acesso à internet foi se democratizando dentro da sociedade, e não
só os jornais, mas grande parte dos veículos midiáticos, passam a se envolver de forma mais ativa
com essa ferramenta. Salaverría faz questão de reforçar o fato de que a multimídia não nasce com a
internet, e que seria um equívoco pensar dessa forma, pois, de acordo com o autor, a televisão seria
o primeiro veículo a nascer multimídia. “Na realidade, a televisão transmite linguagens visuais e
sonoras mais complexas. No âmbito visual, admite a imagem em movimento, aimagem estática e,
inclusivamente, o texto” (SALAVERRÍA, p.31, 2014). Um dos primeiros exemplos de uso da
multimídia como combinação de linguagens em reportagem para web, data de 1997, com o
lançamento de Black hawk down3, do Philadelphia Inquirer, que apesar de apresentar a baixa
interatividade com os conteúdos multimídia, já que eles só poderiam ser acessados caso o leitor
estivesse disposto a fazer downloaddesses elementos, introduziu uma nova linguagem na época.

FIGURA 1: PÁGINA NA WEB DA REPORTAGEM BLACK HAWK DOWN.

Apesar da multimídia já ser algo anterior à internet, a partir dela se abre uma oportunidade
dos veículos incorporarem novos elementos às narrativas, mas junto com essa possibilidade, vem
também o desafio de trabalhar com tantos elementos. Salavérria aponta a necessidade de que os
recursos multimídia sejam utilizados de forma que ajudem no entendimento da mensagem. “Para
que a informação multimídia seja atrativa e inteligível para o público é necessário que os elementos
que a compõem estejam devidamente interligados” (2014, p.31). Com base nisso, o autor elenca
seis critérios para a composição da informação. O primeiro deles é a compatibilidade, pois é
“conveniente utilizar apenas aqueles elementos cujo seguimento simultâneo possa ser compatível
sem esforço por parte do público em geral” (2014, p.41). O segundo é a complementaridade, que se
trata da necessidade de “articular a quantidade de informação que se põe à disposição dos
internautas através de cada elemento”. O terceiro critério é ausência de redundância, que “permite
uma melhor composição das informações multimídia é a ausência de redundância entre os
elementos”(2014, p.42). A hierarquização consiste em:
em determinar qual é a linguagem que melhor se adequa à transmissão desse conteúdo. Se a
natureza da mensagem recomenda que a linguagem principal seja o texto – ou a fotografia
ou o som – deve dar-se destaque a esse tipo de linguagem, concedendo-lhe mais espaço e/
ou tempo. (SALAVERRÍA, 2014, p.43)
3

http://inquirer.philly.com/packages/somalia/nov16/default16.asp (acesso em 11/08/18)

417

Já a ponderação representa a necessidade que os veículos entendam as limitações de seus
consumidores. Essas limitações podem ser de vários tipos: “de tempo, de espaço, de largura de
banda para descarga, de aplicações disponíveis para a visualização de certos elementos, etc”. Ele
ainda frisa que não é pelo fato de na internet não haver limite de espaço, que o leitor estará disposto
a consumir toda a informação multimídia disponível. O sexto, e último critério, é a adaptação, que
se refere a necessidade de pensar o conteúdo para a plataforma, é importante construir a informação
de forma agradável para o leitor, seja usando cores agradáveis ou aplicando uma tipografia leve
para leitura. “Neste sentido, podemos concluir que um certo grau de adaptação e sujeição do
conteúdo a certos parâmetros formais e estruturais da publicação digital facilita uma recepção mais
eficiente por parte dos utilizadores”. (2014, p.44-45).
Se ao escrever para o veículos impressos, o jornalista tem a missão de adequar seu texto para
uma quantidade pré-determinada de caracteres, visto que ele tem um espaço físico para respeitar, no
jornalismo digital essa realidade se transforma. “Na Web não há limitações espaciais para a
informação a disponibilizar. O jornalista não é confrontado com a necessidade de cortar
informação”. (CANAVILHAS, 2014, p.15). Mas apesar de ter um espaço ilimitado para trabalhar,
em um primeiro momento não parecia sensato publicar textos grandes na web por dois fatores
principais, o primeiro seria a falta de atenção do leitor na internet, visto que seria difícil se
concentrar quando a leitura é realizada em uma máquina que te oferece distrações o tempo todo, e o
segundo seria a falta de comodidade ao ler na tela.
O primeiro fator passou a ser desmitificado em pesquisas realizadas pelo Instituto Poynter,
no qual se percebeu que entre os leitores que consomem informação online 63% leram o texto
escolhido até o fim, enquanto que no tablóide apenas 36% concluíram a leitura (POYNTER, 2007,
p. Online). Com base nesses dados, pode se perceber que o que leva um indivíduo a ler um texto
até o fim, é o interesse pelo assunto, e não a plataforma na qual ele está consumindo esse conteúdo.
Já o fator da falta de comodidade, seria resolvido a partir da popularização da leitura em
dispositivos móveis. (ROSENSTIEL, 2013, online).
Salaverría reforça que, apesar da “comunicação multimídia ter dado especial realce aos
formatos gráficos e audiovisuais, na era da internet o conteúdo textual continua a ser um elemento
chave” (p.33, 2014). Ou seja, o texto continua sendo o elemento no qual os outros recursos terão
base para se desenvolver.

4. LONGFORME O JORNALISMO LITERÁRIO NA WEB
Se na web o jornalista pode escrever sem se preocupar com barreiras espaciais, ela seria o
local perfeito para publicar matérias mais aprofundadas e experimentar novos formatos, mas por
muito tempo se pensou que a tela não seria um bom local de leituras de fôlego. Esse conceito passa
a ser revisto a partir da popularização dos dispositivos móveis, que tornam a leitura em tela algo
mais confortável. De acordo com o diretor executivo American Press Institute Tom Rosenstiel, o
tablet teria marcado um momento em que as pessoas passaram a consumir textos mais longos na
internet:
Rosenstiel é categórico em afirmar que nos primeiros quinze anos de Internet, as pessoas
não leram longform – o link para uma webpage tinha uma duração média de 30 segundos,
de acordo com ele. Isso porque o desktop é uma “máquina de distrações, com inputs
chegando a todo momento, assim como e-mails. Por sua vez, tablets e smartphones são
dispositivos de “uma única atividade” (no original, “one activity devices”). Apresentando
alguns números, Rosenstiel aponta que 73% das pessoas que leem notícias no tablet leem
longform, enquanto que desses, 20% afirma que lê longform diariamente. No smartphone,
70% dos leitores de notícias leem longform, e 11%, diariamente. (LONGHI; WINQUES,
2015, p. 112)
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O termo longformnão é exclusivo para o ambiente digital, já que sempre foi utilizado para se
referir ao tamanho do texto mais aprofundado, mas esse termo vem sendo ressignificadonas
pesquisas de jornalismo digital para se caracterizar narrativas mais elaboradas integradas a
elementos multimídia. O uso de uma interface diferenciada e do design responsivo também marcam
essa adaptação da grande reportagem às telas. Longhi marca o ano de 2012 como um ano de virada
para o jornalismo digital, ocasionado por conta de avanços técnicos e pela aposta de alguns editores
de veículos jornalísticos em narrativas verticalizadas. Estaríamos então em um momento de
maturidade, “[...] em que se estabelecem modos de fazer no que se configura como grande
reportagem multimídia, onde características como design, narrativa e navegação se destacam,
conferindo qualidade crescente a tais produtos” (Longhi, 2014, p. 900).
Visto que o texto longform tem encontrado na plataforma digital um modo de se consolidar,
ela pode ser um espaço no qual o jornalismo literário alcançaria novas possibilidades narrativas.
Antônio Olinto (1995), afirmava que o jornalismo tratava dos mesmos dramas humanos que a
literatura, só que através do filtro da rotina. O que a literatura traz com lirismo, o jornalismo
apresenta todos os dias. É como se o leitor acompanhasse diariamente a vida do personagem, e não
apenas as facetas interessantes que o literato traz. De acordo com Borges, o jornalismo literário
responde às mesmas perguntas que o jornalismo informativo: O que aconteceu? Quem viveu os
fatos? Onde isso aconteceu? Como? Por quê aconteceu? Já que essas são perguntas são base para
contar qualquer história, inclusive as ficcionais. “O jornalismo literário se propõe a cumprir a tarefa
contando a história de uma maneira próxima à que a literatura faria” (BORGES, 2013, p.226).
Se o jornalismo usa da objetividade, seja por motivos mercadológicos ou ideológicos, para
passar credibilidade, tudo o que sai dessa fórmula quebra o contrato de leitura que o jornal tem com
o seu público, e ao apostar em uma narrativa que não se encaixa nesse padrão, o jornalismo literário
passa a ser visto com desconfiança. Um exemplo disso é a reportagem Joe Louis: o Rei na meiaidade publicada na Esquire, “o texto começava com o tom e o clima de um conto, com uma cena
bastante íntima; íntima demais para o padrão do jornalismo de 1962, pelo menos” (WOLFE, 2005,
p.20). A narrativa era constituída por várias cenas, carregadas de detalhes, que com algumas poucas
mudanças, poderia se tornar um conto de não-ficção, como afirma Wolfe:
Minha reação instintiva, defensiva, foi achar que o sujeito tinha viajado, como se diz...
improvisado, inventando o diálogo... Nossa, ele talvez tenha criado cenas inteiras, o nojento
inescrupuloso... O engraçado é que essa foi a reação que intocáveis jornalistas e intelectuais
da literatura teriam ao longo dos nove anos seguintes, à medida que o Novo Jornalismo
ganhava força. Os filhos da mãe estão inventando! (WOLFE, 2005, p.22).

A narrativa citada por Wolfe faz parte de um uma fase (MARTINEZ, 2017, p.29) do
jornalismo literário americano, chamada de new journalism, que se desenvolveu no período entre os
anos 60 e 70.
Pensando em como identificar o jornalismo literário, alguns pesquisadores elencaram
algumas características que são comuns dentro desse gênero, entre eles, temos o jornalista Tom
Wolfe, que identifica a construção cena a cena, o registro do diálogo completo, ponto de vista da
terceira pessoa e status de vida do personagem, como principais características do new
journalism(2005, p. 53-55). No Brasil, a estrela de sete pontas de Felipe Pena é um dos esquemas
mais conhecidos: “São diferentes itens, todos imprescindíveis, formando um conjunto harmônico e
retoricamente místico, como a famosa estrela” (PENA, 2006, p. 13). De acordo com o pesquisador,
o jornalista não deve esquecer o que aprendeu no jornalismo diário, mas deve evitar trabalhar
apenas com definidores primários, rompendo com a periodicidade e com a atualidade, o que ajuda
na permanência do texto e em sua perenidade. Além disso, seria importante contextualizar e
informação de forma abrangente, rompendo com as “correntes do lead”, entrevistando fontes
alternativas e fim de capturar outros pontos de vista, não só os das fontes oficiais, além de exercitar
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a cidadania. “No dia seguinte, o texto deve servir para algo mais do que simplesmente embrulhar o
peixe na feira” (PENA, 2006, p. 13).

5. JORNALISMO LITERÁRIO E NARRATIVAS MULTIMÍDIA NO TAB UOL
O TAB foi criado em outubro de 2014, ligado ao portal UOL, com o objetivo de ser um
produto midiático que oferece, além de uma narrativa e interface inovadoras, um novo formato
comercial para publicidade. As reportagens veiculadas pelo TAB tem em média 25 mil caracteres, e
apresentam características próprias de design, trabalhando cominfográficos, ilustrações, imagens em
movimento e vídeos. Pelo fato de o texto seguir o padrão longform, esses recursos são sempre
inseridos entre os blocos informativos de texto, fazendo com que a leitura não se torne cansativa.
Em entrevista o diretor de conteúdo do UOL, Rodrigo Flores, afirma que “A proposta é trazer uma
nova experiência em conteúdo. O TAB é a resposta do UOL para a necessidade do nosso público de
consumir conteúdo de qualidade em formatos criativos, interessantes e interativos.” (2014, online).
O layout das reportagens do TAB é pensado de acordo com o tema da edição, ou seja, se fosse
comparado com os veículos impressos, o TAB apresentaria uma estética mais próxima à dos
suplementos especiais. Esse fator tem concordância com o que Flores afirma na entrevista fazendo parte
de um perfil editorial que visa oferecer novos formatos aos leitores.
Na reportagem Os muros da escola4, já podemos perceber um padrão gráfico presente no
site, que é o trabalho com grandes imagens de abertura. Em alguns casos esse espaço é preenchido
por vídeos, ou imagens em movimento, no caso do exemplo (figura 2), a imagem que esta limpa em
um primeiro momento, aparece pichada no momento seguinte:

4
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FIGURA 2: TRANSIÇÃO DA IMAGEM DE ABERTURA DA MATÉRIA.

Esse tipo de design vem se desenvolvendo em sites que trabalham com grande reportagem
multimídia. Segundo Longui e Winques, “A aposta nas histórias mais imersivas, texto centralizado,
e design ocupando toda a superfície da tela, são tendências que vêm sendo observadas. (2015, p.
119). O texto escrito pela jornalista Bianca Borges apresenta uma abertura na qual ela introduz um
dos personagens da reportagem:
Aos 10, Isadora era uma garota como qualquer outra. Ou quase. Ela estudava perto da sua
casa, em Cotia, na Grande São Paulo, em uma escola particular que seguia a pedagogia
Waldorf, abordagem multidisciplinar de origem alemã. [...] Aos 11, Theo estava prestes a
entrar na puberdade quando sua mãe notou um comportamento diferente. Na passagem
entre a 5ª e a 6ª série do ensino fundamental, ele começou a ganhar peso, vivia encapuzado
e vestia moletons enormes. [...] Mais do que uma simples dificuldade de entrosamento com
as outras crianças, havia outra questão. Theo e Isadora são a mesma pessoa.

Após essa introdução o leitor tem disponível um vídeo no qual o personagem conta a sua
própria história e um pouco mais abaixo, uma imagem que remete a um scrapbook com algumas
fotos do personagem, os familiares e mais alguns elementos (figura 3).
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FIGURA 3: VÍDEO COM DEPOIMENTOS DO PERSONAGEM E DOS FAMILIARES, E COLAGEM COM
FOTOS E ELEMENTOS.

No new journalism, visto aqui como um movimento dentro do jornalismo literário mais
amplo, uma das técnicas recorrentes, perpassa pela necessidade de colocar os personagens em um
cenário que compõe a narrativa, conhecida como “construção cena a cena”, a prática consiste em
“contar a história passando de cena para cena e recorrendo o mínimo possível à mera narrativa
histórica” (WOLFE, 2005, p. 54). Desse modo, o jornalista faz com que o leitor se sinta, por meio
da narrativa, no cenário no qual a ação acontece. No caso da reportagem escrita por Borges, a
familiarização do leitor com o cenário não precisa ser descrito textualmente, já que ele tem acesso a
imagens que detalham não só um, mas vários ambientes no qual a personagem se encontra. É
interessante ressaltar que nesse texto também podemos perceber elementos elencados por Pena na
estrela de sete pontas, visto que ao trazer a visão de um menino trans logo no início da reportagem,
mostra um interesse da jornalista de sair das fontes oficiais, além do tema da matéria poder ser
facilmente encaixado no “exercício da cidadania”, por trabalhar um tema que ainda é delicado na
nossa sociedade, de uma forma inteligente e sem preconceitos.
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Um outro exemplo “construção cena a cena” sendo aplicado por meio da linguagem
multimídia, se encontra na reportagemDepressão Social5 na qual o leitor tem a possibilidade de
assistir um vídeo gravado em 360º graus, e ter uma experiência mais imersiva no cenário (figura 4).
Além da imagem, o áudio também foi captado em 360º o que faz o leitor ouvir o som vindo de
diversas direções.

FIGURA 4: VÍDEO DE ENTREVISTA GRAVADO EM 360º.

Nessa reportagem a jornalista Amanda Veloso abre o texto falando sobre as sensações que a
depressão causa na pessoa doente:
Uma sensação de desajuste perante o mundo, um vazio que preenche cada fração do tempo,
uma quietude desesperadora. Um abatimento que deixa tudo sem cor, uma lentidão
inconcebível, um profundo desinteresse pela vida. Pode ser só tristeza? Pode. Mas tudo
isso, junto ou misturado, em diferentes níveis de intensidade, pode formar também um
verdadeiro mal [...]

E logo abaixo do texto, pode-se perceber uma imagem em movimento que mostra
graficamente um pouco do que foi comentado sobre os sintomas da depressão e a forma como se
manifestam (figura 5).

5

https://tab.uol.com.br/depressao#depressao-social(acesso em 11/08/18)
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FIGURA 5: TRANSIÇÃO DE IMAGEM.

Esse tipo de recurso faz com que o leitor experimente por um momento o que uma pessoa
que sofre de depressão sente, o que em certo nível, pode ligar esse recurso a outra característica do
new journalism, chamada “ponto de vista da 3ª pessoa”, que consiste na “técnica de apresentar cada
cena ao leitor por intermédio dos olhos de um personagem, dando ao leitor a sensação de estar
dentro da cabeça de um personagem em particular” (WOLFE, 2005, p. 54). Assim o leitor tem a
impressão de experimentar a “realidade emocional” que o personagem tem no momento. O uso
desse recurso não é muito comum no jornalismo literário como um todo, visto que pode causar
confusão nos leitores, mas em se tratando de uma imagem, a intenção do jornalista fica mais clara.
Uma outra característica base do new journalism, que pode ser enriquecida pela linguagem
multimídia é o “status de vida do personagem”, que trata-se do “registro dos gestos, hábitos,
maneiras, costumes, estilos de mobília, roupas, decoração, maneira de viajar, comer, manter a casa,
modo de se comportar com os filhos, os criados [...]”. De acordo com esse recurso o jornalista deve
se atentar a todos os detalhes simbólicos que possam existir dentro da cena, pois isso ajuda na
construção da realidade no texto. (WOLFE, 2005, p. 54). Um exemplo interessante pode ser
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percebido no texto A Reconstrução de Vinícius6, no qual o jornalista Adriano Wilkson parte das
vivências do personagem para tratar assuntos como depressão, bullyng, homofobia e suicídio.
Wilkson abre o texto contando uma experiência que teve com o personagem do texto:
Às 23h38 do domingo de Páscoa o celular tocou como um sino eletrônico, ressoando cinco
vezes. Era Vinícius disparando várias mensagens. Ele tinha passado a noite anterior com
um punhado de amigos cantando, dançando e se divertindo em uma festa que não tinha
hora para acabar. Até que teve.
“Atualizando você"
"Tive uma tentativa de suicídio hoje novamente”

Mais do que um simples registro dos gestos e cenários, essa primeira parte do texto vai focar
nos detalhes simbólicos da vida do personagem. Um pouco adiante no texto, uma sequência de
imagens mostra frame a frame a reconstrução de Vinícius (figura 6)

FIGURA 6: TRANSIÇÃO DE IMAGENS QUE MOSTRAM VINÍCIUS SE MONTANDO.

Até o momento em que essa figura aparece separando um bloco de texto do outro, não se
havia comentando que Vinícius se travestia, o foco do texto era nos abusos que ele havia sofrido
durante toda a vida. A partir dessa imagem a narrativa textual vai focar em Engel Durts, a
personagem que Vinícius criou.
No caso dessa reportagem os recursos multimídia auxiliam na criação de um perfil tanto de
Vinícius, quanto o da personagem que ele criou para ajudá-lo a passar por momentos difíceis. A
composição de Vinícius se travestindo frame a frame faz com o que leitor entenda, sem auxílio de
descrição textual ou transcrição de diálogo o processo pelo qual o personagem passa.
Dentro das características do jornalismo literário levantadas por Felipe Pena, está a
necessidade de contextualizar a informação de forma abrangente, em geral, essa contextualização é
feita com base em entrevistas com especialistas e apresentação de dados levantados por institutos de
pesquisa. No TAB Uol parte dessa contextualização fica a cargo da apresentação de infográficos, o
que ajuda no ritmo textual, visto que o jornalista não precisa sair de uma narrativa literária para a
documental em cada momento que for necessário apresentar dados. Na reportagem Que Horas eles
Voltam?7, o infográfico sobre pessoas desaparecidas é montado com informações publicadas por
várias instituições diferentes, cada uma marcada pelos asteriscos em baixo das informações (figura
7).

6
7

https://tab.uol.com.br/bullying-suicidio#a-reconstrucao-de-vinicius(acesso em 11/08/18)
https://tab.uol.com.br/desaparecidos#que-horas-eles-voltam(acesso em 11/08/18)
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FIGURA 7: INFOGRÁFICO.

Já no texto Adeus às Armas8, podemos ver um infográfico apresenta um mapa com o
caminho que um jovem faz dentro do sistema prisional (figura 8)

FIGURA 8: INFOGRÁFICO.

É importante frisar que mesmo com o uso de infográficos apresentados com a função de
contextualização e aprofundamento, os textos reservam espaço para a visão de especialistas no assunto,
8

https://tab.uol.com.br/jovens-fundacao-casa#adeus-as-armas (acesso em: 12/08/18)
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não focando apenas nos personagens centrais do texto. A característica documental é parte importante
da narrativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Voltando à questão inicial desta pesquisa, que nasceu do questionamento de como os
recursos multimídia poderiam enriquecer as narrativas do gênero híbrido jornalismo literário, podese perceber que a linguagem multimídia não serve apenas como um alívio gráfico dentro de blocos
de texto longform. Apesar de em alguns casos ela ter essa função, em outros ela serve como um
elemento que faz o leitor ter uma imersão ainda maior no texto. Se Salavérria afirmou que os seres
humanos já nascem recebendo informação por meio dos cinco sentidos, dentro dessa amostra
observada em dois momentos os recursos são utilizados para estimular os sentidos, como no caso
do matéria sobre depressão, que faz o leitor sentir visualmente o incômodo que uma pessoa doente
sofre, e dentro da mesma matéria, tem-se a combinação de vídeo e áudio 360º, o que, caso o leitor
esteja disposto a participar da experiência da forma como eles indicam, faz com que ele se sinta
dentro do cenário onde a entrevista ocorre. Por mais que, em prol da história, o jornalista tenha a
possibilidade de descrever qualquer cena, sentimento ou sensação dentro na narrativa do
jornalístico-literária, a linguagem multimídia abre um cenário no qual o leitor tem a possibilidade
de ter a experiência de outra forma.
Em alguns casos pode-se perceber que a multimídia é utilizada para ocupar ou
complementar técnicas do jornalismo literário, por exemplo, em vez de realizar uma “construção
cena a cena”, ou dedicar o texto a escrever o “status de vida do personagem”, o jornalista opta por
colocar um vídeo ou imagens em movimento que explicam visualmente o que poderia ser dito em
palavras.
Dentro na amostra selecionadas pode-se perceber traços de todas as características elencadas
por Pena e Wolfe, mas o “registro do diálogo completo”, que “estabelece e define o personagem
mais depressa e com mais eficiência do que qualquer outro recurso”. (WOLFE, 2005, p.53). Não
foi encontrado nesse primeiro momento, pois mesmo que os diálogos estivessem disponíveis nas
narrativas, eles não foram utilizados completos ou com o sentido de apresentar o personagem.
Com base nos critérios de composição da informação elencados por Salavérria, pode-se
perceber que a combinação entre as narrativas se dá de forma muito compatível e complementar.
Pode-se observar isso principalmente na questão da mescla de narrativa jornalístico-literária e
documental, a partir da forma como os infográficos se apresentam. A adaptabilidade também é
respeitada, visto o layout dinâmico do site e o uso do design responsivo. Além disso, em relação à
narrativa, a ponderação é respeitada já que, caso o leitor tenha alguma dificuldade técnica, ou de
tempo, para acessar os vídeos, a reportagem vai continuar passando a mensagem desejada, mesmo
sem o aparato multimídia. Mas a partir do momento em que o leitor se dispõe a ter a experiência
que a multimídia como combinação de linguagens apresenta, ele terá uma experiência mais
completa.
O caminho da pesquisa acadêmica acaba por levantar mais questionamentos do que trazer
respostas completas, e dentro do cenário dessa pesquisa, percebeu-se a necessidade de pesquisar
mais a fundo as narrativas do jornalismo literário e as possibilidades que a linguagem multimídia
abrem nesse gênero. Mas a partir desse primeiro passo na pesquisa, pode-se perceber que dentro da
plataforma digital, o jornalismo literário encontra possibilidades que, ao serem aliadas ao texto,
podem proporcionar experiência interessantes para o leitor, enriquecendo aspectos da narrativa.
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CULTURA PARTICIPATIVA E USER-GENERATED CONTENTNO YOUTUBE: UMA
ANÁLISE DO CASO “PÍLULA DO CÂNCER”1
Gabriel Spenassatto2

RESUMO
O artigo analisa atores envolvidos na produção de conteúdo sobre a fosfoetanolamina, substância
que ficou conhecida como “pílula do câncer” ou “pílula anticâncer”, na plataforma YouTube. Tratase de episódio de ampla repercussão nos meios de comunicação do Brasil e que criou controvérsia
no âmbito da política e da saúde pública, especialmente entre os anos 2015 e 2016. Através da
metodologia de Análise de Conteúdo, com abordagem quanti-qualitativa, foram analisados 39
canais e 57 vídeos, selecionados com base no número de visualizações e em recorte
temporal.Procura-se demonstrar como a cultura participativa potencializada pelos novos meios
digitais coloca usuários comuns em evidência no debate acerca de um tema relevante a toda a
sociedade. Como resultado, verificou-se que canais independentes participaram de maneira ativa na
produção de conteúdo sobre o tema, frequentemente com vídeos de cunho opinativo e/ou
interpretativo e utilização de conteúdos da imprensa tradicional para legitimar opiniões e subsidiar
argumentos.
Palavras-chave: fosfoetanolamina, cultura participativa, YouTube, conteúdo gerado pelo
utilizador.

1. INTRODUÇÃO
Um dos aspectos mais notáveis da cultura participativa potencializada pelos meios digitais é
a facilidade de acesso e participação em debates acerca de temas relevantes à sociedade. A criação,
distribuição e consumo de mensagens assume uma outra lógica no chamado ciberespaço, onde os
conceitos de emissor e receptor se diluem com a ascensão do “usuário” ou “utilizador”. Não mais
jornalistas e especialistas mediam a troca de informações, o que representa uma mudança de
paradigma no processo comunicativo.
Para autores como Di Felici (in CARRASCOZA; ROCHA, 2011), o cenário que se apresenta
é marcado por uma "tomada generalizada da palavra", onde sujeitos antes excluídos do processo de
construção das mensagens passam a ser tecnoatores; sujeitos tecnologicamente ativos e
potencialmente autônomos, produtos de uma cultura do acesso que, segundo o autor supra, "decreta
o fim dos pontos de vista centrais".
Uma nova cultura tecnológica e comunicativa marca o cotidiano e a existência das novas
1
2

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do 10 oENPECOM.
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná.
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gerações que vivem em contextos sociais e midiáticos digitais, e que produzem alterações
qualitativas na política, na democracia e na forma de pensar a sociedade. A passagem de
um modelo comunicativo baseado na separação identitária entre emissor e receptor e num
fluxo comunicativo bidirecional para um modelo de circulação de informações em rede no
qual todos são atores [...] altera a prática e o significado do ato de comunicar. (DI FELICE,
2012, p. 13).

Henry Jenkins segue linha semelhante ao escrever que o surgimento da internet e das práticas
sociais que emergiram junto a ela “expandiram a capacidade do cidadão médio de expressar suas
ideias, de fazê-las circular diante de um público maior e compartilhar informações, na esperança de
transformar nossa sociedade” (2009, p. 246). Pierre Levy, por sua vez, vê a emergência do
ciberespaço enquanto cenário que implica uma mutação da opinião pública (2003, p. 47), ou seja,
da conversação coletiva pela qual se criam e difundem as opiniões. A internet, para o autor, permite
a criação de grandes comunidades desterritorializadas, constituindo “um avanço decisivo em
direcção a novas formas (mais evoluídas) de inteligência colectiva” (2001, p. 108), conceito que diz
respeito a soma das inteligência individuais, fenômeno que, para Levy, seria potencializado por
tecnologias como a rede de computadores.
Para Inês Amaral, “a influência das novas tecnologias nas esferas pública e privada da
sociedade, mais do que uma reformulação, originou um novo campo social e interfere diretamente
na forma como percepcionamos o mundo” (2017, p. 17). Segundo a autora, a internet
introduziu, e tem vindo a maximizar, o paradigma comunicacional da individualização.
Mas, no contexto da dimensão social, estamos perante a ideia do coletivo como elemento
formador. Não se anulam os meios de comunicação de massas ou a cultura de massas. No
entanto, temos sido espectadores de uma mudança no panorama da comunicação: a cultura
de convergência e as plataformas participativas sustentam um modelo orientado para a
sociabilização que se baseia em software social e conteúdos criados pelo utilizador,
reformula o processo tradicional de comunicação, transforma o papel do receptor e o
conceito de esfera pública, introduz novas formas de sociabilidade e uma perspectiva multicanal da comunicação (2017, p. 20).

No atual paradigma, em que a utilização e apropriação da tecnologia por parte de novos atores
sociais traz perspectivas de mudanças culturais e políticas na sociedade, a formação de canais
alternativos de comunicação e debate público é tópico recorrente nas Ciências Sociais, com especial
interesse sobre temas que afetam diretamente a vida social.
Neste artigo, tomaremos um destes temas e o analisaremos sob a perspectiva da cultura
participativa e do conteúdo gerado pelo utilizador. O canal escolhido foi o YouTube – plataforma
considerada por Burgess & Green (2009, capa) "o maior fenômeno da cultura participativa" e, para
Jenkins (2009, p. 237), "um site fundamental para a produção e distribuição de mídia alternativa – o
marco zero, por assim dizer, da ruptura nas operações das mídias de massa comerciais".
Parte-se do pressuposto de que o YouTubeé muito mais do que um depósito de conteúdo
audiovisual, um banco de dados; trata-se de uma plataforma multimídia onde o sentido das
mensagens é construído coletivamente pelos utilizadores. O vídeo, em si, é apenas parte de um
processo multifacetado. Devem ser considerados outros fatores que constituem a lógica de produção
e distribuição de conteúdo neste site: as descrições, hiperlinks, vídeos relacionados, mecanismos de
interação (botões de avaliação e caixa de comentários, principalmente).
Para analisar o YouTubesob o ponto de vista da cultura participativa e do user-generatedcontent, o artigo inicia com uma reflexão teórica a partir de Jenkins e Inês Amaral. Como recorte
temático, toma o caso da fosfoetanolamina (conhecida também como "pílula do câncer" ou "pílula
anticâncer"), episódio que obteve grande visibilidade midiática entre 2015 e 2016, especialmente.
Busca-se, aqui, identificar de que maneira o YouTube, com suas especificidades, potencialidades e
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limitações, serviu de espaço para a produção de conteúdo acerca desse tema, cujo impacto transpõe
a esfera da saúde pública e implica reflexões sobre a forma como acontece a comunicação da
ciência em nossa sociedade.
A amostra é formada por 39 canais e 57 vídeos, selecionados com base no número de
visualizações. O recorte temporal compreende os anos de 2015 e 2016. A pesquisa irá operar uma
metodologia quanti-qualitativa, com a classificação do material coletado de acordo com o 1) perfil
do canal e 2) tipo de conteúdo. Os canais mais visualizados do recorte serão analisados de forma
mais descritiva.
O objetivo principal é entender como a lógica da cultura participativa operou neste caso
específico sob a hipótese de que usuários comuns, alçados ao papel de "prosumers" pela plataforma
YouTube, foram os protagonistas – com base no número de visualizações – no debate onlinesobre a
polêmica da fosfoetanolamina. Como objetivo secundário, os vídeos mais visualizados serão
classificados de forma a identificar os formatos predominantes entre os conteúdos gerados por
utilizadores.
O artigo está estruturado da seguinte maneira: o ponto de partida será uma discussão acerca
do YouTubeenquanto fenômeno da cultura participativa - a sua relevância no contexto da Web 2.0
como plataforma de conteúdo. Outro conceito relevante a ser discutido é o de user-generated
content, ou conteúdo gerado pelo utilizador, que mantém relação direta com o objeto de estudo. Na
segunda parte, será realizado um resgate dos principais episódios do caso "pílula do câncer". Em
seguida, serão descritos o recorte e os procedimentos metodológicos utilizados. Finda-se com a
apresentação dos dados coletados e as conclusões obtidas.
2. CULTURA PARTICIPATIVA E USER-GENERATED CONTENTNO YOUTUBE
Produzir conteúdo audiovisual de maneira "independente", às margens da estrutura da
imprensa tradicional, não é exatamente uma novidade quando pensamos o fenômeno do YouTubee
tecnologias semelhantes; afinal, as filmadoras digitais já vinham se popularizando há algum tempo
quando o site foi lançado, em 2005; o inédito, de fato, reside mais na lógica de produção e
distribuição do conteúdo. Como destacaram Burgess & Green, “o YouTubena realidade não está no
negócio de vídeo – seu negócio é, mais precisamente, a disponibilização de uma plataforma
conveniente e funcional para o compartilhamento de vídeos online” (2009, p. 22). Os usuários,
nesta plataforma, criam o conteúdo que acaba por atrair as audiências e parte da audiência acaba se
tornando ela mesma criadora de novos conteúdos.
Os autores destacam ainda que a interface simples e outras facilidades aos usuários, como a
possibilidade de incorporar os vídeos em outros sites, ajudam a explicar o sucesso do
YouTubefrente a outras iniciativas que surgiram com proposta semelhante na mesma época. Mas há
de se considerar, também, o fator mercado, principalmente a aquisição da empresa, em 2006, pelo
Google.
Em novembro de 2007, ele já era o site de entretenimento mais popular do Reino Unido,
com o site da BBC ficando em segundo. No começo de 2008, de acordo com vários
serviços de medição de acessos, já figurava de maneira consistente entre os dez sites mais
visitados do mundo. Em abril de 2008, já hospedava algo em torno de 85 milhões de
vídeos, um número que representa um aumento dez vezes maior em comparação ao ano
anterior e que continua a crescer exponencialmente. A comScore, empresa de pesquisa de
mercado da internet, divulgou que o serviço respondia por 37% de todos os vídeos
assistidos nos Estados Unidos. Como uma comunidade de conteúdo gerado por usuários,
seu tamanho gigantesco e sua popularidade entre as massas eram sem precedentes.
(BURGESS & GREEN, 2009, p.18)
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Mas o que torna o YouTubetão relevante no contexto da Web 2.0, em que outras tantas
ferramentas de produção se tornaram acessíveis em larga escala? Que transformação essa
plataforma exerceu sobre as práticas comunicacionais neste início do Século XXI? Jenkins nos traz
algumas pistas ao defender que o YouTube"representa o encontro de uma série de comunidades
alternativas diversas, cada uma delas produzindo mídia independente há algum tempo, mas agora
reunida por esse portal compartilhado" (2009, p. 348). O autor prossegue:
Ao fornecer um canal de distribuição de mídia amador e semiprofissional, o Youtube
estimula novas atividades de expressão – seja através de eventos como os debates
CNN/Youtube3, seja em suas operações cotidianas. Ter um site compartilhado significa que
essas produções obtêm uma visibilidade muito maior do que teriam se fossem distribuídas
por portais separados e isolados. Significa também a exposição recíproca das atividades, o
rápido aprendizado a partir de novas ideias e novos projetos e, muitas vezes, a colaboração,
de maneiras imprevisíveis, entre as comunidades. (2009, p. 348)

Ainda segundo Jenkins, a participação na Web acontece em três níveis diferentes: produção,
seleção e distribuição; nenhuma dessas atividades, segundo ele, é nova, mesmo no contexto da
mídia digital. No entanto, o Youtube teria sido pioneiro ao unir as três funções em uma única
plataforma e "direcionar tanta atenção ao papel das pessoas comuns nesta paisagem transformada
das mídias" (2009, p. 349).
Frequentemente, estudos sobre a cultura participativa focam seu olhar nos públicos e suas
reações em relação a conteúdos originados no mainstream – ou seja, os públicos cocriadores. No
entanto, quem acaba ofuscado são justamente os públicos-criadores de conteúdo, aqueles em que a
participação se dá no nível da produção – o que inclui o caso dos YouTubers4, termo que passou a
designar os criadores de conteúdo para o YouTube.
A noção de cultura participativa de Jenkins está justamente relacionada ao papel dos
produtores e consumidores de mídia. Se, nos meios tradicionais, estes papéis eram marcadamente
separados, “podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com o novo
conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo”. (Jenkins, 2009, p 30).
Inês Amaral utiliza o termo prosumerspara discutir esta transformações nas relações de
produção e consumo de conteúdo. O termo foi cunhado por Alvin Toffler em 1980 para designar o
consumidor da Era Pós-Industrial que produz boa parte dos bens e serviços que consome. Na
perspectiva da autora, esta noção se aplica aos utilizadores de plataformas como sites de redes
sociais, media sociais e “self media”, onde os não-especialistas publicam conteúdo para uma
audiência que pode ser potencialmente global.
A estrutura Web 2.0 permitiu que os receptores passivos fossem convertidos em
utilizadores ativos, ampliando o conceito de consumo nas dimensões social, técnica e
geográfica. As mudanças introduzidas pelas novas ferramentas de comunicação
potenciaram o fenômeno do Consumidor 2.0, agregado em comunidades de consumidores.
A convergência dos meios e a apropriação destes fundiu o consumidor com o produtor,
criando a figura do prosumer que vai além do consumo social e/ou ativo, se materializa no
conteúdo gerado pelo utilizador e possibilita o user-generated media. (AMARAL, 2016,
p.181).

Um dos pontos centrais da discussão de Amaral é a mudança no status do receptor. O
3

Série de debates televisionados com os candidatos à presidência dos EUA em 2007. As perguntas eram
enviadas por cidadãos comuns através do YouTube.
4
Nomenclatura dada aos criadores de conteúdo para o YouTube. Também são chamados de vloggers, palavra
derivada de blogger- o produtor de blogs. Vlog é termo reduzido devideoblogger.
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“utilizador ativo”, de acordo com a autora, detém a “possibilidade de personalizar e mediar a
comunicação num contexto colectivo que se assume como um novo universo de interação e
sociabilização: o ciberespaço” (2016, p. 37. Para Amaral, tais utilizadores podem inclusive assumir
o papel de “novos gatekeepers, com acesso directo aos meios e audiências, e recursos a novas
ferramentas para exercer o seu poder de influência” (2016, p. 224).
Outro conceito chave trazido pela autora e que contribui para a compreensão do objeto deste
artigo é o de user-generated content, ou conteúdo gerado pelo usuário: “prática generalizada de
produção e publicação de conteúdo por utilizadores comuns, independentes de rotinas e práticas
profissionais, em suporte digital”. Amaral destaca que esta variável é de fundamental importância
quando se analisa a internet enquanto espaço social, pois o conteúdo “representa laços relacionais
entre a populaçãoonline” (2016, p. 181).
No contexto do user-generated content, os social mediatêm assumido um papel
fundamental nos eventos mundiais dos últimos anos na medida em que os reflectem,
servem como fonte de informação quase em tempo real, fortalecem a participação cívica,
facilitam a troca de comunicação entre utilizadores comuns, permitem expandir os laços
fracos das redes sociais, propiciam a criação de sistemas temáticos auto-organizados, e
suportam relações e redes simétricas e assimétricas (Idem, 2016, pg. 181).

Em síntese, Amaral argumenta que o conteúdo é o elemento de ligação entre usuários da rede
e, portanto, determinante para a formação de grupos online, fator que exponencia a cultura
participativa.
2.1 LIMITES DA PARTICIPAÇÃO
Antes de encerrar esta breve discussão acerca da cultura participativa é preciso destacar ainda
algumas problematizações trazidas pelos autores, de forma a possibilitar uma reflexão mais crítica
sobre o fenômeno.
Apesar de se declarar crente no potencial da cultura participativa servir como um "catalisador
para a revitalização da vida cívica", o próprio Jenkins faz ressalvas ao papel democratizante do
YouTubee nota o papel do usuário não apenas como novo protagonista da circulação de
informações, mas também como possível filtro de determinados pontos de vista.
Como observou John McMurria5, a promessa democrática do Youtube como um site aberto
à participação de todos é atenuada pela realidade de que a participação se distribui de forma
desigual pela cultura. Uma plataforma aberta não garante, necessariamente, a diversidade.
Os mecanismos de moderação pelo usuário funcionam bem quando nos auxiliam a avaliar,
coletivamente, os méritos das contribuições individuais e, assim, deixar em evidência o
"melhor" conteúdo; e funcionam mal quando impedem a expressão dos pontos de vista das
minorias e ocultam conteúdos impopulares e alternativos (2009, p. 366).

Outro aspecto que deve ser levado em consideração quando se fala da cultura participativa na
internet é como esta se relaciona com a mídia mainstream, cuja influência sobre a esfera pública
não se esvai com o surgimento de novos espaços mais "livres" de comunicação. Para Inês Amaral, o
controle não está inteiramente do lado do consumidor. "Ainda que se abram novas possibilidades de
participação, é relevante ter em conta que com estas surgem novos atores sociais e permanecem os
5

MCMURRIA, John, “The YouTube Community”, FlowTV. Publicado em 20 de outubro de 2006. Disponível
em: http://flowtv.org/?p=48
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profissionais" (2016, p. 179). Segundo a autora, os meios de comunicação social compreenderam
que a nova realidade - onde o conteúdo é criado e distribuído pelo que antes se convencionou
chamar de "audiência" -, é "incontornável e que não tem que ser entendida como contrária a esfera
dos mass medias ou dos novos media" (2016. p. 179).
Os usuários comuns, para Amaral, operariam como filtros ou amplificadores do conteúdo dos
media profissionais e organizações de diferentes setores que estão presentes na Web 2.0. Podemos
citar, como exemplo destas organizações, o Estado, igrejas, grupos políticos, empresas privadas,
enfim, atores sociais que já possuíam voz e poder sobre a opinião pública e que mantêm sua
influência nos debates sociais; agora, sem a necessidade de mediação das empresas de comunicação
tradicionais.
Portanto, seria reducionismo pensar que, no novo paradigma, há uma participação aberta que
por si só garantiria o pluralismo e o diálogo. Tensões sociais não desaparecem na rede e grupos de
interesse continuam exercendo sua influência, daí a colocação de John McMurria de que a
participação se distribui de forma desigual pela cultura. É preciso, afinal, compreender o
ciberespaço – incluindo suas plataformas mais populares na atualidade, os sites de redes sociais como ambiente que potencializa e condiciona a participação, mas que continua a reproduzir
sistemas de poder (incluindo o poder da voz) já estabelecidos na sociedade que o antecedeu.

3. O CASO DA “PÍLULA DO CÂNCER”: IMPASSE ENTRE CIÊNCIA E SOCIEDADE
Um dos episódios de maior repercussão a respeito da controvérsia da fosfoetanolamina
aconteceu no dia 13 de abril de 2016, quando o Governo Federal sancionou a Lei 13.269, que
liberou o uso da substância para pacientes diagnosticados com tumores malignos. No entanto, a
polêmica já vinha se desenrolando pelo menos desde 2014, ano em que a Universidade de São
Paulo publicou uma portaria proibindo a distribuição do composto à população.
A substância, que ocorre naturalmente no organismo de mamíferos, passou a ser sintetizada
nos anos 1980 pelo Instituto de Química de São Carlos, vinculado à USP. Segundo artigo de Carlos
Orsi no jornal Gazeta do Povo6, a distribuição das cápsulas a pacientes com câncer, devido a uma
suposta eficácia da fosfoetanolamina contra os diversos tipos da doença, continuou e se expandiu ao
longo de duas décadas, mesmo sem a realização de testes clínicos formais que confirmassem tal
eficácia e a segurança do seu uso.
Em 2015 a USP voltou a se pronunciar sobre o caso7. À época, a universidade informou em
comunicado que a substância fora estudada de forma independente pelo Prof. Dr. Gilberto Orivaldo
Chierice, outrora ligado ao Grupo de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros do Instituto de
Química de São Carlos (ligado à USP) e já aposentado.
A nota da universidade diz ainda: “o IQSC não dispõe de dados sobre a eficácia da
fosfoetanolamina no tratamento dos diferentes tipos de câncer em seres humanos – até porque não
temos conhecimento da existência de controle clínico das pessoas que consumiram a substância”.
Além disso, informou que não dispõe de médico para orientar e prescrever a utilização da
substância e que as pílulas estavam sendo produzidas e distribuídas em caráter excepcional para
atender a demandas judiciais individuais.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a substância que vinha sendo
distribuída aos pacientes com câncer “jamais passou por qualquer estudo clínico que comprovasse
ORSI, Carlos. “Fosfoetanolamina: o caso que envergonhou a ciência brasileira”. Gazeta do Povo: 2017.
Disponível em: <gazetadopovo.com.br/ideias/fosfoetanolamina-ocaso-que-envergonhou-a-ciencia-brasileirad5wnxh6h28oop2z9b3xsg6v3w> Acesso em 20 de julho de 2018.
7
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS. “Esclarecimentos à Sociedade”. Disponível em:
<www5.iqsc.usp.br/revisar/esclarecimentos-a-sociedade/>. Acesso em: 20 de julho de 2018.
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sua eficácia e segurança. Além disso, nunca houve solicitação de registro na Agência, como todos
os medicamentos em uso no país são obrigados a ter”8.
Com a Lei nº 13.269, seria criada uma exceção: os produtores poderiam dizer que a
Fosfoetanolamina cura câncer sem que nenhum estudo tenha comprovado tal capacidade.
Pior ainda: vários defensores da substância afirmam que ela funciona melhor se o paciente
que a toma não estiver fazendo uso de quimioterapia. Ou seja: poderia haver pessoas
abandonando a quimioterapia, causando, inclusive o aumento das mortes por câncer no
Brasil. (ANVISA, 2015).

A “pílula do câncer”, como ficou conhecida, criou um impasse dentro da própria esfera
governamental. De um lado, a USP e a Anvisa pregam a cautela e a necessidade de testes clínicos;
de outro, parlamentares e o Executivo federal, além do próprio Poder Judiciário, atuaram de forma
favorável a distribuição das pílulas mesmo sem o registro da autoridade sanitária. Em entrevista ao
portal G19, o deputado Marcelo Aro (PHS-MG), relator do PL 13.269, declarou:
A burocracia estatal demoraria demais para autorizar o medicamento, e o câncer não espera.
O que estamos fazendo aqui é liberando, dando a possibilidade, o direito de tomar a pílula e
a possibilidade para aqueles que querem fabricar a pílula. (G1, 2016).

Em julho de 2016, finalmente foram iniciados os teste clínicos em humanos no Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo e o assunto esteve praticamente ausente da imprensa nacional
durante alguns meses. O retorno aconteceu em março do ano seguinte, quando o estudo foi
suspenso devido à ausência de “benefício clínico significativo” nos 59 pacientes que já estavam
sendo tratados com a substância10.
Mesmo assim, o caso continua a gerar notícia. Em junho de 2018 o Ministério Público
Federal protocolou um pedido de liberação da fosfoetanolamina como suplemento alimentar11;
novamente, antes do necessário registro perante a Anvisa. A Agência, por sua vez, afirmou que
nenhum pedido formal para o registro foi protocolado.
Feito este panorama dos principais episódios envolvendo a controvérsia da fosfoetanolamina,
fica evidente a relevância que o assunto ganhou ao pautar imprensa e poder público. Pode-se
constatar um claro embate entre o discurso científico e a política; o primeiro representado por
instituições como USP e Anvisa e o segundo pelos órgãos representativos da sociedade civil.
A polêmica da fosfoetanolamina se apresenta como um objeto de estudo interdisciplinar. A
princípio, é assunto de saúde pública, mas faz emergir questões sobre jurisprudência das
instituições, atuação do poder público e a forma como acontece o debate científico em nossa
sociedade.

8

ANVISA. Fosfoetanolamina. Disponível em: <http://bit.do/anvisa-fosfoetanolamina>. Acesso em: 20 de julho

de 2018.
PASSARINHO, Natália. “Câmara aprova projeto que libera uso e fabricação da “pílula do câncer”. G1: 2016.
Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/03/camara-aprova-liberar-uso-e-fabricacao-da-chamadapilula-do-cancer.html>. Acesso em: 20 de julho de 2018.
10
DANTAS, Carolina. “Instituto do câncer suspende novos testes devido a “ausência de benefício clínico
significativo”. G1: 2017. Disponível em: <shttps://g1.globo.com/bemestar/noticia/fosfoetanolamina-instituto-do-cancersuspende-testes-devido-a-ausencia-de-beneficio-clinico-significativo.ghtml>. Acesso em 20 de julho de 2018.
11
ALMEIDA, Bárbara. “MPF pede que 'pílula do câncer' seja reconhecida como suplemento alimentar e tenha
comercialização liberada no país”. G1: 2017. Disponível em: <www.g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/mpfpede-que-pilula-do-cancer-seja-reconhecida-como-suplemento-alimentar-e-tenha-comercializacao-liberada-nopais.ghtml>. Acesso em 20 de julho de 2018.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa opera com uma metodologia quanti-qualitativa; a princípio, os dados coletados
foram separados em categorias de análise: 1) Perfil do Canal e 2) Tipo de Conteúdo. Em seguida,
foram descritos em detalhes os dados mais significativos da amostra, ou seja, os canais que mais
alcançaram visualizações.
O recorte temporal compreende o período entre 01/01/2015 e 01/01/2017 e inclui os vídeos
que resultam da pesquisa pelo termo “fosfoetanolamina” no próprio motor de busca do YouTube.
Para a coleta foi utilizado o script YouTube Data Toolse os dados foram processados através do
software Tableau Public. A busca no espaço de tempo mencionado resultou em um universo de 785
vídeos criados por 390 canais. Foram selecionados, então, apenas os vídeos com mais de 10 mil
visualizações: 57 do total. O mesmo critério foi adotado para filtrar os canais: restaram 39 cuja
soma de visualizações dos vídeos produzidos sobre o tema superaram a marca de 10 mil.
A categorização dos vídeos e canais foi realizada com base na Análise de Conteúdo (AC),
metodologia que, segundo Krippendrof (1990) tem como uma de suas vantagens possibilitar ao
pesquisador uma técnica própria, que permite a programação, comunicação e avaliação críticas do
projeto de pesquisa. Fonseca Júnior (2008, p. 286) destaca que, embora geralmente associada a
mensagens escritas ou impressas, a AC se desenvolveu para abranger outras formas de
comunicação, como discos, gravações, filmes, fotografias, etc. Trata-se de uma metodologia
baseada na sistematicidade e confiabilidade, adequada para a busca dos objetivos elencados neste
estudo.
Para análise de viés qualitativo foram selecionados apenas os canais com mais de 100 mil
visualizações na amostra, de forma a possibilitar compreender em profundidade uma parte
representativa de todo o conteúdo da amostra.
4.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE
As categorias expostas a seguir foram criadas após análise preliminar do corpus, levando-se
em consideração a discussão teórica acerca da cultura participativa e user-generated content.
Para classificação dos canais, as categorias são as seguintes:
CATEGORIA

CONCEITO NORTEADOR

Independente

Canais não vinculados a instituições tais como imprensa,
universidade, empresas, partidos políticos ou cargos públicos e
figuras públicas com visibilidade na mídia tradicional. Nessa
categoria se enquadram os “usuários comuns”, indivíduos cujo
prestígio se deve a sua atuação na própria rede.

Institucional

Nessa categoria se enquadram os canais vinculados a instituições
públicas ou privadas, com exceção da imprensa (que ganhou
categoria própria). São exemplos desta categoria os canais “TV
Senado”, “Canal da OAB Santa Catarina”, e o “TV Unesp”.

Imprensa

São

os

canais

oficiais

437

de

veículos

de

comunicação,

independentemente se publicam conteúdo original para o YouTubeou
reproduzem materiais criados para outras plataformas, como a TV
aberta. Exemplos: “SBT Santa Catarina”, “Domingo Espetacular” e
“TV Gazeta”.

Figura pública

Canais em que o principal comunicador é figura pública com
reconhecimento na imprensa tradicional e que está presente no
YouTubedesvinculado de qualquer instituição em que atue. Também
abrange figuras cuja visibilidade advém da política. “Dráuzio
Varella” e “EDUARDO BOLSONARO” são exemplos de canais
situados nesta categoria.

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Para classificar os vídeos foram criadas as seguintes categorias:
CATEGORIA

CONCEITO NORTEADOR

Noticioso

Formato clássico de reportagem televisiva. Fontes com visões
diferentes sobre o tema ganham voz e prevalece a abordagem
informativa, sem análises valorativas no vídeo, título ou descrição.

Analítico-crítico

Vídeos em que predomina o discurso de caráter opinativo e/ou
interpretativo. Há utilização de recursos argumentativos para a
defesa de uma posição, com ou sem a citação de fontes. Nesta
categoria também se enquadram os vídeos que trazem debates acerca
do tema.

Relato pessoal

O vídeo é centrado no relato de uma experiência pessoal direta com a
fosfoetanolamina: inclui depoimentos de pacientes, pesquisadores,
médicos, etc.

Serviço

Vídeos cujo foco é transmitir informações técnicas (como o
mecanismo de ação da substância) e sobre formas de acesso às
pílulas.

Outro

Quando não é possível enquadrar o vídeo em nenhum das demais
categorias.

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

5.1 CANAIS
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Dos 39 canais filtrados para a análise, apenas oito ultrapassaram a marca das 100 mil
visualizações, conforme mostra o gráfico 1. Destes, cinco se enquadram na categoria
“Independente”: Canal do Pirula, Nerdologia, Bernardo B., Nando Moura e MA Borges. Quando
considerada toda a amostragem, os Independentes somam 3.057.013 visualizações; 84,7% do total.
As categorias Institucional, Imprensa e Figura Pública, juntas, somam 552.623 visualizações.

GRÁFICO 1: CANAIS COM MAIS DE 100 MIL VISUALIZAÇÕES
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Dentre os canais da categoria Independentes, um gênero específico ganha destaque: os canais
voltados à divulgação científica: “Canal do Pirula” e “Nerdologia”. Pode-se verificar que estes dois
canais foram os protagonistas da produção de conteúdo sobre a fosfoetanolamina no período
analisado. Ambos abordam assuntos diversos sob a perspectiva da ciência, mas apresentam algumas
diferenças quanto à estrutura e narrativa: o primeiro faz uso de linguagem coloquial e efeitos visuais
e o narrador raramente aparece; o segundo traz linguagem informal e funciona basicamente com o
narrador em frente à câmera durante todo o tempo, formato tradicional dos chamados vlogs. Ambos
referenciam as informações trazidas no vídeo com linksnas descrições, onde também constam
materiais complementares sobre o assunto abordado.
O canal “Bernardo B.”, com pouco mais de 1.800 inscritos, tem 86 vídeos publicados, a
grande maioria relacionada à fosfoetanolamina; especialmente relatos pessoais e reportagens, além
de trechos dos debates sobre o tema na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; inclui ainda
vídeos protagonizados pelo deputado estadual Marlon Santos (PDT-RS), figura que atuou em
defesa da liberação da substância. O vídeo com maior número de visualizações traz um depoimento
do médico Renato Meneguelo, pesquisador que fazia parte do grupo do químico Gilberto Chierice.
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GRÁFICO 02 – VISUALIZAÇÕES POR CATEGORIA DE CANAL
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Na categoria Imprensa se destaca o canal “Domingo Espetacular”, programa noticioso da
Rede Record, com 116.336 visualizações. Apenas outros dois canais de veículos de imprensa
aparecem no recorte: “SBT Santa Catarina”, com 29.687 visualizações e “Jornal da Clube” (afiliada
da Rede Record em Pernambuco), com 18.511. Todos os três se resumem a republicar os conteúdos
noticiosos veiculados na TV.
Já na categoria Institucional, apenas o “TV Senado” consta na amostra, com 218.196
visualizações. O canal publicou na íntegra debates, programas de entrevista, audiências públicas e
pronunciamentos sobre o tema, material que - assim como aconteceu com a categoria Imprensa - foi
republicado por diversos canais Independentes, especialmente aqueles com visão favorável à
liberação da fosfoetanolamina. Exemplos de outras instituições que publicaram conteúdo no
YouTubesobre o tema são a Câmara Municipal de Cascavel, a Câmara dos Deputados e o Instituto
Nacional do Câncer.
O canal do médico Dráuzio Varella, descrito como “O maior canal de saúde do Brasil: de
resfriado a questões sociais!” é o único entre os da categoria Figura Pública a ficar entre os oito
mais visualizados. Um de seus vídeos, intitulado “Esclarecimentos sobre a fosfoetanolamina”,
aparece em terceira posição no recorte. Personalidade da mídia tradicional, com anos de atuação em
veículos da Rede Globo e livros de sucesso publicados por grandes editoras, Varella tem mais de
940 mil inscritos em seu canal no YouTube, onde trata basicamente de temas relacionados a saúde
pública, com predomínio do formato vlog. Seus vídeos sobre a fosfoetanolamina estão centrados na
discussão sobre a necessidade de testes clínicos da substância antes de sua liberação ao público; o
que também ocorre nos vídeos do Canal do Pirula e Nerdologia.
Além de Varella, apenas outro canal de Figura Pública aparece no recorte: “EDUARDO
BOLSONARO”, do deputado federal homônimo. Trata-se da única figura do meio político a
constar entre os produtores de conteúdo que atingiram mais de 10 mil visualizações. O vídeo de
maior audiência sobre a fosfoetanolamina é intitulado “Jair Bolsonaro defende fosfoetanolamina no
Programa do Ratinho” e trata-se de um recorte do referido programa em que o apresentador anuncia
uma mensagem do então deputado federal Jair Bolsonaro sobre um Projeto de Lei de sua autoria
que, assim como o PL 13.269, liberaria a distribuição da pílula a pacientes com câncer antes do aval
por parte da Anvisa.
O canal “Nando Moura” possui o maior número de inscritos dentre todos os analisados: 2,3
milhões. Traz em sua descrição o texto “Comentários sobre música, filosofia, economia, teologia,
política e atualidades” e a maioria dos vídeos está no formato tradicional de vlog. No entanto, o seu
vídeo mais visualizado sobre a fosfoetanolamina basicamente reproduz uma série de conteúdos da
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imprensa. Na descrição do vídeo há linkpara uma página do Facebook que reúne informações sobre
o tema, com viés pró-liberação.
Por fim, o canal “MA Borges” reúne dezenas de conteúdos sobre a fosfoetanolamina, grande
parte reproduções da TV da Câmara dos Deputados e veículos de imprensa locais e nacionais.
Funciona como uma espécie de curadoria, ocasionalmente com comentários críticos nas descrições
dos vídeos, assim como acontece com o canal “Bernando B.”.
5.2 VÍDEOS
Quando aplicamos a categorização por canal aos 57 vídeos da amostragem, verificamos que
aqueles produzidos pelos canais Independentes somam a maioria (GRÁFICO 3), seguidos pelos
canais da categoria Institucional, enquanto Imprensa e Figura Pública aparecem em terceiro lugar
com o mesmo número de vídeos. Em resumo, os vídeos produzidos pelos canais Independentes são
ampla maioria entre os 57 mais visualizados.

GRÁFICO 03 - QUANTIDADE DE VÍDEOS POR CATEGORIA DE CANAL
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Sobre a análise e classificação dos vídeos, éimportante destacar o cuidado tomado com
elementos discursivos que acompanham as produções, como a descrição, o título e o próprio nome
do canal para evitar classificações imprecisas. Por exemplo: o vídeo intitulado “MAIS
MELHORAS COM A FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA”12traz apenas trecho de uma
reportagem para a TV, o que o enquadraria na categoria de Noticioso. No entanto, ao analisarmos a
descrição encontramos o seguinte texto:
Enquanto Drauzios da vida e os Lacaios da Indústria Farmacêutica estão inventando coisas para botar
medo, e usando o blábláblá de que faltam testes, temos essas pessoas se beneficiando do uso...

Resta evidente que o texto defende um ponto de vista, ainda que o vídeo, em si, tenha caráter
predominantemente informativo. Por isso, a classificação mais adequada seria como “Analíticocrítico”, e não “Noticioso”. Esta construção discursiva particular, onde o jornalismo aparece como
fonte que subsidia determinada opinião (explicitada na descrição ou no título do material), aparece
12

Vídeodisponível em: <youtube.com/watch?v=W7ZmC9rXVdc>. Acesso em: 20 julho 2018.
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com frequência no material desta análise, sobretudo nos canais Independentes.
O GRÁFICO 04 mostra como os vídeos categorizados como “Análitico-crítico” predominam
entre os canais classificados como Independentes. Também é considerável o número de produções
que trazem depoimentos e também aqueles que se limitam a reproduzir na íntegra reportagens da
TV, sem interpretações adicionais sobre os seus conteúdos.

GRÁFICO 04 - CATEGORIAS DE VÍDEOS DOS CANAIS INDEPENDENTES
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

6. CONCLUSÃO
A cultura participativa se materializa quando pessoas comuns produzem conteúdos e os
difundem entre audiências que têm o poder de publicar seus próprios conteúdos; visões de mundo
marginais e minoritárias se fazem notar e competem pela atenção do público com as visões
majoritárias e centrais. No entanto, que implicações este acesso generalizado à palavra e à
informação traz à nossa sociedade?
Neste artigo, demonstramos como o user-generated contentesteve em evidência no debate
sobre a fosfoetanolamina no YouTube. Ou seja, a hipótese de que usuários comuns foram
protagonistas da produção de conteúdo sobre o tema se confirma. Também verificamos uma
tendência de conteúdo analítico-crítico por parte destes usuários. Mas devemos ter cautela: o
YouTube é apenas uma dentre tantas plataformas que serviram de espaço para a construção e
circulação de opinião durante o episódio.
Inês Amaral nos lembra que plataformas como Facebook, YouTube, Flickre
Twitterconstituem uma ‘nova ágora’ “que combina o poder do capital humano e social com o
potencial de comunicação global da Web social” (2017, p. 21). Entretanto, pondera a autora, a
internet não materializa o fim da centralidade dos meios de comunicação profissionais, que ainda
funcionam como mecanismos de “credibilização e legitimização da rede e das suas ferramentas”
(2017, p. 21). No recorte de análise deste artigo foi possível verificar que o conteúdo da imprensa
foi frequentemente utilizado para subsidiar análises sobre o caso; algumas delas mais elaboradas
(com citação de periódicos científicos e explicações detalhadas sobre a burocracia relacionada a
circulação de um novo fármaco) e outras mais diretas, com apelo ao fator emocional através de
depoimentos de pacientes em estágio terminal.
É também relevante notar como canais com ênfase em uma abordagem científica
(“Nerdologia”, “Canal do Pirula” e “Dráuzio Varella”) alcançaram um grande número de
visualizações neste debate. Seria um indicativo da credibilidade da ciência junto aos públicos? A
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ausência de instituições como a própria USP - diretamente envolvida no caso - entre os produtores
de conteúdo é outra questão que se apresenta ao nos depararmos com os dados. Mesmo com canal
no YouTube, a Universidade não produziu vídeos relacionados ao tema. O que justifica tal escolha?
Por fim, para uma compreensão holística sobre a participação no ciberespaço é preciso
dialogar também com as visões críticas a este processo. Dominique Wolton, por exemplo,
argumenta que “na comunicação, o mais simples tem a ver com a tecnologia e o mais complicado
tem a ver com os homens e as sociedades” (2011, pg. 13) e que “produzir informações e a elas ter
acesso não significa mais comunicar” (2011, pg. 16).
Wolton critica o que vê como uma aposta na internet como fator de democratização da cultura
e do saber, “esquecendo-se de que ambos dependem de experiências humanas e sociais que nada
têm a ver com o acesso de todos a todos instantaneamente (2011, pg. 43). Para ele, mais importante
do que informar é conviver e negociar, “procedimentos para evitar a incomunicação e as suas
consequências, frequentemente belicosas” (2011, pg. 19).
Resta evidente que a participação se intensifica com as novas tecnologias, pois estas facilitam
o acesso à produção, circulação e consumo de informações. Mas ainda persistem outras questões
fundamentais, especialmente para o campo da comunicação: como acontece este consumo? Qual é o
perfil da audiência e como ela participa do debate? O acesso generalizado à informação resulta em
efetiva construção de conhecimento?
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PERSONAGEM POPULAR: O INTERESSE DO CINEMA PELA PROFISSÃO E O
PROFISSIONAL DO JORNALISMO1
QUARTIERO, João Victor Zabot2
RESUMO
Como policiais e detetives, o jornalista é um dos profissionais mais populares da indústria
cinematográfica.3Considerando apenas obras disponíveis no Brasil, uma pesquisa realizada por
Christa Berger, em 2002, listava 785 filmes que faziam referência à profissão do jornalismo.4A lista
só tende a crescer, considerando-se o passar dos anos, e a quantidade de vezes nas quais o jornalista
é representado no cinema pode servir como um reflexo do que a sociedade espera desse
profissional, afinal há razões para que exista uma quantidade tão grande de filmes sobre ela. O
presente artigo estuda os motivos para que os jornalistas sejam tão representados no cinema, seja a
partir de filmes sobre jornalismo, como Boa Noite e Boa Sorte (lançado no Brasil em 2006) e The
Post – A Guerra Secreta (2018), ou de obras cujas histórias não giram em torno da profissão, mas
nas quais o jornalismo aparece de alguma maneira, como Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) e
Três Anúncios Para Um Crime (2018). A análise dessas motivações nos permite identificar a
importância dada pela sociedade à profissão do jornalismo.
Palavras-chave: Jornalismo, Cinema, Sociedade, Indústria Cultural, Representações.
1. INTRODUÇÃO
Indicado à categoria de Melhor Filme na 90ª edição do Oscar, 5The Post - A Guerra Secreta
(lançado no Brasil em 2018) relembra um dos grandes momentos da imprensa dos Estados Unidos.
Em 1971, o jornal The Washington Post revela informações secretas governamentais sobre a Guerra
do Vietnã. O embate ao governo coloca em risco o futuro de seus jornalistas, mas torna-se
catalisador do fim de um conflito que já durava quase uma década.6
Dirigida por Steven Spielberg, a obra estreou nos Estados Unidos em 2017, mais de um
século depois do lançamento de The Power Of The Press, em 1909 - apenas alguns anos após a

1

Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do 10º ENPECOM
Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo, Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail:
jvquartiero@hotmail.com
3
MCNAIR, Brian. Journalism at the Movies, Journalism Practice. Routledge, 2011. Disponível em:
<https://www.ijpc.org/uploads/files/mcnair%202011.pdf/>. Acessado em: 3 de março de 2018.
4
Apud GOMES, Vitor Luiz Menezes. O jornalista enquanto herói: uma proposta para análise das representações do
jornalismo no cinema. Estudos em Jornalismo e Mídia. Vol. 10 Nº 1. Jan. - Jun. 2013.
5
Disponível em: <http://oscar.go.com/nominees/best-picture/>
6
“A Guerra do Vietnã, ocorrida entre os anos de 1965 e 1975, foi um dos conflitos mais importantes, se não o mais, da
chamada Guerra Fria. A importância do conflito não está somente no fato de ter sido considerada a maior derrota já
sofrida pelos Estados Unidos, mas também pelas consequências que ela provocou na política interna e externa norteamericana” (PEDROSO, 2015, p. 5)
2
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invenção do próprio cinema.7
The Power Of The Press, mudo, em preto e branco e dirigido por Van Dyke Brooke, é
considerado o primeiro filme sobre jornalismo da história da Sétima Arte.8

De comédias clássicas como Aconteceu naquela noite (Frank Capra, 1934) e Jejum
de Amor (Howard Hawks, 1940) a dramas contemporâneos como O Preço de uma
Verdade e O Preço da Coragem, através das obras-primas de Orson Welles
(Cidadão Kane, 1940), Billy Wilder (O grande carnaval, 1951) e Alexander
MacKendrick (Embriaguez do Sucesso, 1957), a profissão do jornalismo tem
inspirado os melhores talentos do cinema a fazerem suas melhores obras
(MCNAIR, 2011, p 366, tradução nossa).9

Como coloca Brian McNair em seu artigo Journalism at the Movies (2011), o interesse dos
cineastas pela profissão do jornalismo existe desde o início da história do cinema. Numa pesquisa
realizada por Larry Langman acerca de filmes sobre jornalismo estadunidenses, aparecem cerca de
mil obras lançadas de 1990 a 1996 sobre o tema (LANGMAN, 1998 apud NITSCH, 2005). Em
From Headline Hunter to Superman, Richard Ness lista mais de 2,1 mil títulos - de cinema ou
televisão, dos Estados Unidos ou não - que retratam a profissão (NESS, 1997 apud apud NITSCH,
2005).
Já num levantamento feito por Christa Berger (2002 apud GOMES, V. 2013) com filmes
disponíveis para serem assistidos no Brasil, foram listados 785 filmes - de diversos países - que
incluíam em suas sinopses palavras-chave associadas à profissão de jornalismo. A maioria (536
títulos) era estadunidense (GOMES, V.).
Nas produções encontradas por Berger, o jornalismo ou o jornalista podiam aparecer tanto
como temas centrais da narrativa como secundários. Ou seja, foram listadas obras nas quais o
jornalista era protagonista ou coadjuvante, ou nas quais a sua profissão era fundamental ou não
dentro do enredo.
Pode-se ver com clareza, a partir dos números, a popularidade do jornalismo na Sétima Arte.
Isto sem considerar que, como diz Vitor Gomes num comentário sobre a pesquisa de Christa
7

“Os irmãos Louis e Auguste Lumière são considerados os pais do cinema, pois em 1895 apresentaram seu invento em
um café de Paris, o cinematógrafo, onde fizeram a primeira exibição paga de filmes. O período da descoberta do cinema
até 1915 é considerado como o primeiro cinema” (TURIN, 2015, p. 42)
8
“A primeira produção em que é possível identificar o jornalista em um papel de destaque é no filme “O Poder da
Imprensa” (The power of the press). A obra foi lançada nos Estados Unidos no início do século XIX, mais precisamente
em 1909. Ainda mudo e em preto e branco, a história gira em torno de um prefeito corrupto que tenta corromper o
editor de um jornal, mas com a recusa do 43 profissional, o prefeito acaba destruindo a reputação e credibilidade do
editor. Essa obra abriu caminho para que mais filmes com a temática fossem produzidos em todo mundo” (TURIN,
2015, p. 42-43)
9
“From screwball classics such as It Happened One Night (Frank Capra, 1934) and His Girl Friday (Howard Hawks,
1940) to contemporary dramas such as Shattered Glass and A Mighty Heart, through the masterpieces of Orson Welles
(Citizen Kane, 1940), Billy Wilder (Ace in the Hole, 1951) and Alexander MacKendrick (Sweet Smell of Success,
1957), the journalistic profession has inspired the best cinematic talent to do their best work” (MCNAIR, 2011, p. 366)
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Berger, muitas obras cinematográficas sobre jornalismo poderiam ser adicionadas à lista desde a
publicação de seu trabalho. Um adendo que pode ser aplicado também às pesquisas de Langman e
Ness:

Poderiam ser adicionadas [à lista de Berger] diversas produções após 2003, ano
seguinte à publicação da obra de Berger, que atenderiam à premissa de conter
personagens jornalistas ou abordar o jornalismo como instituição como, por
exemplo, Confidencial (EUA, 2006), Cidade do Silêncio (EUA/Inglaterra, 2007),
Intrigas de Estado (EUA, 2009), A Caçada (Bósnia-Herzegovina/Croácia/EUA,
2007), Boa Noite, Boa Sorte (EUA, 2005) e Capote (EUA, 2005) (GOMES, V.
2013, p. 87).

McNair reafirma esta questão ao dizer que “desde 2008 [...] tem havido um fluxo constante
de filmes nos quais o jornalista é um personagem primário, e nos quais a natureza e o
funcionamento do jornalismo são um tema” (MCNAIR, 2011, p. 366, tradução nossa)10. Ele
adiciona na lista exemplos como O Solista, lançado em 2009, e Uma Manhã Gloriosa (2010).
E ainda podem ser acrescentadas mais produções desde a publicação de McNair e Vitor
Gomes até a do presente artigo. Obrigado por Fumar (2006), O Quarto de Jack (2016) e Três
Anúncios Para Um Crime (2017), são alguns filmes recentes nos quais o jornalismo está presente
mesmo que não como foco da história. Já Spotlight, Conspiração e Poder (2016) e The Post são
algumas das histórias atuais centradas na profissão e seus profissionais.
De fato, produções que giram em torno do jornalismo ou de jornalistas são tão comuns que
diversos autores estudados para a confecção deste trabalho se referem a elas como newspaper
movies e journalism movies - filmes de jornalismo, em tradução literal. Até porque, como ressalta
Brian McNair, o jornalismo não é apenas uma área de trabalho bastante representada; a profissão
está entre as mais retratadas (através de diversos gêneros cinematográficos) 11 e prestigiadas nos
filmes:

Filmes sobre professores universitários são escassos e raramente atraem tipos como
George Clooney, Richard Gere ou Angelina Jolie. Filmes sobre contadores e
banqueiros não constituem um gênero (ou uma série de gêneros, porque filmes
sobre jornalismo têm assumido a forma de musicais, suspenses, biografias, faroeste,
terror, ficção científica e filmes de guerra, para nomear sete gêneros reconhecidos)
compondo mais de 2 mil títulos [...]. De todas as profissões, realmente, somente
10

“Since 2008 [...] there has been a steady stream of films in which a journalist is a primary character, and in which the
nature and functioning of journalism is a theme” (MCNAIR, 2011, p. 366)
11
Gênero: “‘categoria ou tipo de filme que congrega e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversa ordem,
entre as quais as mais determinantes tendem a ser as narrativas ou as temáticas’ (NOGUEIRA, 2010, p. 3). Eles servem
para identificar os filmes, organizá-los e estruturá-los. Além, é claro, de influenciarem diretamente no enredo. Sua
função organizacional pode ser observada em vídeo locadoras, onde os filmes são separados por categorias. Outro ponto
fundamental é que eles também são importantes para que o espectador saiba o que esperar de determinada obra em
virtude de sua classificação por gênero” ( TURIN, 2015, p. 16)
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policiais e detetives ocupam um espaço tão central no campo de visão dos
cineastas (MCNAIR, 2011, p.366, tradução nossa, grifo nosso). 12

Esta comparação feita por McNair sobre os newspaper movies e os filmes policiais e de
detetive é importante. Ela nos ajuda a entender a razão de existir uma filmografia tão extensa com
histórias e personagens relacionados ao jornalismo.

2. O JORNALISMO COMO MOTOR DE NARRATIVAS

Respondendo sua própria pista, McNair traz uma motivação para a produção de journalism
movies. Detetives, policiais e jornalistas, ambos são “social e legalmente licenciados como
caçadores da verdade, investigadores da vilania, guardiões da maioria da população, moralmente
correta e cumpridora da lei, contra a corrupção e o crime” (2011, p. 366, tradução nossa). 13 Logo, se
o público se interessa por histórias de agentes da polícia e de detetives resolvendo mistérios e
lutando contra o crime, há também o gosto por ver um repórter investigativo fazendo o mesmo. A
diferença, como diz autor, é que o jornalista faz o seu trabalho protegido somente pela tradição
democrática, sem distintivo, uniforme ou arma.
Cordula Nitsch reforça essa ideia ao dizer que “as únicas armas [do jornalista] na batalha
contra a injustiça, a corrupção ou o crime organizado são a caneta e o papel” (NITSCH, 2005, p. 4,
tradução nossa).14
Nitsch elenca razões para os journalism movies, em especial os investigativos,serem tão
populares. A primeira seria que o assunto pesquisado pelo protagonista (o herói do filme, o
jornalista) é algo importante, um escândalo chocante para a audiência.
Outro motivo seria que “o bem” e “o mal” ficam bem definidos na trama, o que faz com que
seja mais fácil torcer para o personagem principal. Algo que é acentuado quando o jornalista,
particularmente o repórter investigativo, é representado como um herói extremamente altruísta:

Entre os inúmeros personagens de filmes jornalísticos, o jornalista investigativo
pode ser descrito como o herói mais positivo. Ademais, na maioria dos casos ele é
obcecado pela sua profissão, mas age pelo interesse público e em alguns casos
12

“Films about university lecturers are thin on the ground, and rarely attract the likes of George Clooney, Richard Gere
or Angelina Jolie. Films about accountants and bankers don’t constitute a genre (or series of genres, because films about
journalism have taken the form of musicals, thrillers, biopics, westerns, horror, sci-fi, and war films, to name but seven
recognised genres) comprising more than 2000 titles [...]. Of all professions, indeed, only policemen and detectives
occupy a comparably central place in the film-makers’ field of vision” (MCNAIR, 2011, p. 366)
13
“[...] socially and legally licensed pursuers of the truth, investigators of villainy, guardians of the morally upright and
law-abiding majority against corruption and crime” (MCNAIR, 2011, P. 366)
14
“The only weapons in the battle against injustice, corruption or organized crime are pen and paper” (NITSCH, 2005,
p.4)

448

arrisca sua vida por isso (NITSCH, 2005, p. 4, tradução nossa). 15

Entretanto, esse altruísmo e outras maneiras como o jornalista é representado nos filmes é
uma questão a ser discutida mais para frente neste trabalho. Por enquanto continuamos a analisar os
motivos de existirem tantos jornalistas em obras cinematográficas.
A última razão apontada por Nitsch é que o jornalista deve enfrentar diversos obstáculos na
sua busca pela verdade. Isso porque aqueles investigados por este profissional não entregam suas
informações de boa vontade. “Em nenhuma circunstância os indivíduos ou instituições envolvidos
querem que a informação se torne pública” (NITSCH, 2005, p. 4, tradução nossa).16
Tais obstáculos são evidentes em produções como Zodíaco (2007), Spotlight, The Post, e
Boa Noite e Boa Sorte. Seja um assassino que não quer ser capturado, a Igreja Católica e proteção
secreta a padres pedófilos, seja um governo que deseja esconder documentos de guerra. Para
descobrir a verdade, os protagonistas enfrentam organizações poderosas, indivíduos perigosos ou
ameaças de morte. Devem lidar até mesmo com o descontentamento dos anunciantes do jornal no
qual trabalham ou com a concorrência de outros veículos de comunicação.
Segundo McNair, o antagonismo que o jornalista enfrenta gera conflito, tensão e drama fatores essenciais de uma narrativa. Ver o protagonista confrontar e superar esses desafios garante,
como afirma Nitsch, que os espectadores fiquem entusiasmados durante todo o filme.
Não é simplesmente o fato de passar por desafios. O jornalista é um personagem ativo. A
informação não vai até ele, é ele quem deve lutar e agir para que a história se desenvolva. É também
um profissional contador de histórias, que busca divulgar informação de maneira fácil de entender.
“O jornalista em sua rotina de trabalho localiza problemas, investiga as suas causas, descobre fatos
e deve apresentar soluções na forma de enunciados” (BERGER, 2002, p. 15 apud DOMINGUES, et
al. 2017, p. 8). Portanto as próprias características dessa profissão estão em harmonia com a
construção de um enredo cinematográfico.
Tais particularidades também explicam por que o jornalista é um personagem recorrente até
mesmo em obras nas quais sua profissão não exerce um papel central na narrativa. No terror [REC]
(2007), por exemplo, o jornalismo não é o tema do filme. Entretanto a protagonista, Ángela Vidal
(interpretada por Manuela Velasco), é uma repórter televisiva. No filme, um grupo de pessoas fica
preso dentro de um prédio residencial enquanto uma doença desconhecida se espalha entre os

15

“[...] amongst numerous journalistic film characters the investigative journalist may be described as the most positive
hero. Furthermore, in most cases he is obsessed with his profession but acts in the interest of the public and in some
cases even risks his life for it.” (NITSCH, 2005, p. 4)
16
“Under no circumstances do the concerned individuals or institutions want the information to be made available to
the public” (NITSCH, 2005, p.4)
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presentes, que ao serem infectados começam a atacar aqueles saudáveis.
Enquanto a maioria dos personagens em [REC] tem como motivações apenas sobreviver e
sair do prédio, Vidal quer registrar tudo o que acontece e descobrir os motivos para todos estarem
presos no prédio e de como a doença surgiu. Ser jornalista dá legitimidade às motivações e ações de
Vidal (e dá uma justificativa plausível para o longa-metragem ser found footage)17, pois ela toma
atitudes que a colocam em risco e seriam vistas como imprudentes se ela fosse só mais uma cidadã
comum querendo sobreviver. “Ele ou ela [jornalista] vai aonde o cidadão comum não ousa [...]”
(MCNAIR, 2011, p. 366, tradução nossa).18
Em O Chamado (2002), a protagonista, Rachel Keller (papel de Naomi Watts), também é
uma jornalista. Para salvar o seu filho e a si de uma assombração que mata, depois de sete dias,
aqueles que assistem a uma determinada fita cassete, a personagem principal deveria simplesmente
fazer com que outra pessoa visse o vídeo. No entanto, ela usa suas habilidades jornalísticas para
descobrir a verdade sobre essa maldição e encontrar uma solução final para o problema. Dessa
forma, ela arrisca a própria vida para que ninguém mais sofra com esse mal.
Assim como em [REC], ter uma protagonista jornalista em O Chamado é uma ferramenta
narrativa. Ela dá motivação e habilidades para que as personagens principais busquem e mostrem ao
espectador informações sobre a trama que outros personagens não seriam capazes ou não teriam
justificativa para fazer.

3. O JORNALISTA COMO RECURSO NARRATIVO

Tomada de atitudes que outras pessoas não tomariam, investigação, divulgação de
informações, geração de conflitos. Vimos que essas são características que fazem do jornalismo
algo atraente como tema de filmes, ou para que seja a profissão de protagonistas. São também
razões que tornam o jornalista interessante mesmo como personagens que não fazem parte do grupo
principal de um filme.
Nos filmes há vários personagens, os figurantes, que estão na história apenas para ambientar
determinadas cenas - sejam garçons e clientes num restaurante ou motoristas e pedestres nas ruas.
Só que os jornalistas, quando aparecem, fazem mais que criar o ambiente de uma cena. Eles

17

Found footage (em tradução literal: “filmagem encontrada”) é um estilo de filme utilizado principalmente no gênero
de terror. Este tipo de filme é feito para parecer que foi filmado de maneira amadora, dando a impressão de que as
imagens vistas sejam reais e não de ficção.. Exemplos de obras found footage: [REC] (2007), Atividade Paranormal
(2007) e Cloverfield - Monstro (2008). Disponível em:<www.cinefilos.jornalismojunior.com.br/found-footage/>
18
“He or she goes where the average citizen dare not [...]” (MCNAIR, 2011, p. 366)
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concedem aos outros personagens e, indiretamente, aos espectadores informações importantes sobre
o contexto do filme.
Em O Dia Depois de Amanhã (2004),um desastre natural congela e destrói várias cidades do
mundo. Muitas vezes os personagens principais só conseguem entender o quão destrutivo é o
desastre através do noticiário. Isso porque a maioria das pessoas, incluindo os protagonistas, busca
refúgio e não pode saber o que acontece fora de seus esconderijos. Dessa forma, os jornalistas
mostram aos personagens - e aos que estão vendo o filme - os perigos que os protagonistas devem
enfrentar.
Já Em Três Anúncios Para Um Crime, a história revolve sobre conflitos internos da
personagem principal, Mildred Hayes (interpretada por Frances McDormand), cuja filha havia sido
abusada sexualmente e assassinada sete meses antes do enredo do filme. Para informar o espectador
sobre o passado da personagem do filme de maneira natural (sem narração, por exemplo), há cenas
em uma repórter televisiva dá notícias sobre o andamento do caso, dando contexto ao filme.
É possível perceber, então, que o jornalista também é popular no cinema por ser útil dentro
de uma narrativa. Este papel ativo e significativo dado esse profissional, mesmo quando figurante,
pode vir de como a população o considera importante dentro da sociedade como propagadores de
informação: “a quantidade e a qualidade aparente dos filmes sobre jornalismo indicam a
reconhecida importância da profissão nas sociedades democráticas” (MCNAIR, 2011, p. 367,
tradução nossa).19 Ideia reforçada por Rachel Rosa: “[...] a simples presença do personagem
jornalista no enredo do filme contaminava as imagens que o acompanhavam, conferindo-lhes uma
veracidade” (ROSA, R. 2006, p. 18).
Rafaela Domingues também nota esse emprego funcional da imprensa nas obras de ficção.
Todavia, nem sempre o papel do jornalista seria o de herói: “o jornalista aparece no cinema como
alguém que afeta o mundo para o bem, ou para o mal, de forma direta ou indireta. Às vezes visa o
bem da sociedade, em outros casos apenas sua própria ascensão profissional” (DOMINGUES, et al.
2017, p. 8).
Realmente, se há numerosos filmes que glorificam a profissão e muitos que a utilizam como
uma simples ferramenta narrativa, também é grande a quantidade de obras que colocam o
jornalismo e seu profissional sob uma luz crítica.
Vemos este tipo de representação no newspaper movieConspiração e Poder. Nele, os
personagens principais colocam seus interesses políticos a frente de seus deveres como jornalistas e
acabam publicando documentos forjados sobre George W. Bush, então presidente dos Estados
19

“[...] The quantity and aesthetic quality of films about journalism indicate the recognised importance of the profession
in democratic societies” (MCNAIR, 2011, p.367)
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Unidos.
Em Modern Portrayals of Journalism in Film, Alexa Milan (2010) indica o drama Diamante
de Sangue e a comédia Obrigado por Fumar, ambos de 2006, como filmes nos quais jornalistas
usam formas antiéticas, como se envolver romanticamente com suas fontes, para conseguir
informações. Nenhuma dessas obras gira em torno do jornalismo, mas trazem questões éticas sobre
a profissão.
Já em Harry Potter e o Cálice de Fogo (quarto filme da saga Harry Potter, foi lançado em
2005) e Homem-Aranha (2002), o jornalismo aparece apenas como coadjuvante. Mesmo assim,
quando apresentado - seja na forma de jornais impressos ou de jornalistas -, é carregado de críticas.
Contudo, o jornalismo não deixa de ter funções narrativas importantes. John Jonah Jameson, dono
do jornal Clarim Diário, serve como obstáculo do protagonista ao publicar matérias caluniosas 20
sobre o Homem-Aranha e ao pagar mal o seu repórter fotográfico Peter Parker. 21 A repórter do
Profeta Diário22 Rita Skeeter também gera conflitos que o protagonista, o bruxo Harry Potter, deve
superar. Além disso, ao entrevistá-lo em determinada cena, ela retoma informações dos filmes
anteriores que são relevantes em O Cálice de Fogo.
Em vista desses exemplos, pode-se dizer que os motivos que constroem a volumosa
filmografia na qual o jornalismo é exibido de forma positiva também tornam a profissão e seu
profissional interessantes para serem mostrados negativamente. Eles ainda geram conflitos,
oferecem informações tanto aos outros personagens do filme quanto ao espectador e abordam temas
relevantes.
Há também outras justificativas para que cinema ofereça visões mais críticas acerca dos
meios de comunicação. Se a imprensa seria o quarto poder 23, ou seja, assume o papel de questionar
e vigiar aqueles no poder em prol da população, o cinema seria, de certo modo, um vigia da
imprensa. Dessa forma os filmes agradam o público, o que pode gerar retorno financeiro. É o que
argumenta Milan ao citar Thomas Zynda: “assim como a imprensa serve de cão de guarda no
encalço do governo, Hollywood, também em prol do público e com uma provável premissa
comercial, fica de olho na imprensa” (ZYNDA, 1979, p. 32 apud MILAN, 2010, p. 47, tradução

20

Calúnia: “afirmação desprovida de verdade que ofende a honra, a reputação de alguém” (DICIONÁRIO ONLINE DE
PORTUGUÊS. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/calunia/>)
21
Peter Benjamin Parker é a identidade secreta do super-herói Homem-Aranha. No filme de 2002, ele é um estudante
de Ensino Médio que começa a trabalhar no jornal Clarim Diário como fotógrafo, enquanto não está ocupado,
disfarçado de Homem-Aranha, lutando contra o crime
22
O Profeta Diário é um jornal impresso e o maior veículo de comunicação do mundo bruxo na saga Harry Potter
23
Fourth Estate [quarto poder] descreve a imprensa nos termos de um contra-poder, cujo papel é promover um controle
externo do governo, em nome do interesse dos cidadãos. Este papel se desdobra na concepção da imprensa como um
cão de guarda (watchdog) em defesa dos interesses dos cidadãos (ALBUQUERQUE, 2009, p. 2)
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nossa).24
Só que ao “vigiar” o jornalismo, o cinema não necessariamente o representa de maneira
negativa. McNair sugere que, em períodos nos quais a população deixa de confiar tanto na
imprensa, o cinema pode ajudar a melhorar a imagem dos jornalistas e reforçar a sua importância
para a democracia - mostrando o tipo de jornalista que o público quer ver:

Cerca de 80% das representações de jornalistas na década até 2008 foram heróicas
em vez de vilanescas, sugerindo um apetite público por decência e honra na
profissão, um anseio por um jornalismo que possa ser admirado e defendido
(MCNAIR, 2011, p. 367, tradução nossa).25

McNair cita o filme Boa Noite e Boa Sorte como um bom reflexo do momento pelo qual a
mídia estadunidense passava na década de 2000 e como o público gostaria que os jornalistas
agissem. “[o filme] é uma saudação ao melhor do jornalismo, feito num tempo em que se notava
que esfera política pós 11 de setembro colocava os jornalistas americanos sob intensa pressão para
se conformar ao ascendente ideologia de direita” (MCNAIR, 2011, p. 374, tradução nossa).26
Boa Noite e Boa Sorte glorifica o jornalismo enquantoHomem-Aranha o vilaniza. The Post
traz uma protagonista que inicialmente não se enquadra como uma boa jornalista, mas se torna uma
ao longo do filme. Como diz Howard Good, citado por Milan: “todo ano traz ainda mais jornalistas
às telas, às vezes para ser o herói, às vezes o vilão, e às vezes um pouco dos dois” (2008, p. 5 apud
MILAN, 2010, p. 53, tradução nossa).27 São, de qualquer forma, sempre retratos, pois os filmes dos
quais falamos neste trabalho são obras de ficção, mesmo que por vezes baseados em histórias reais.

Seja muito positiva ou muito negativa, unanimidade - e muitas vezes irritação - é
expressa sobre a questão de filmes de jornalismo não apresentarem uma imagem
adequada da profissão. O fato disso não ser o objetivo nem a função de Hollywood
tem sido ignorado. Hollywood quer entreter, oferecer distração e uma fuga da
realidade (NITSCH, 2005, p. 1, tradução nossa).28

24

“As the press serves as a watchdog on government, so Hollywood, likewise on behalf of the public and with a like
commercial basis, keeps an eye on the press” (ZYNDA, 1979, p. 32 apud MILAN, 2010, p. 47)
25
“[...] some 80 percent of portrayals of journalists in the decade up to 2008 were heroic rather than villainous,
suggesting a public appetite for decency and honour in the profession, a longing for a journalism that can be admired
and defended” (MCNAIR, 2011, p. 367)
26
“This is a salute to the best of journalism, made at a time when the post-9/11 political environment was perceived to
be putting US journalists under intense pressure to conform to an ascendant right-wing consensus” (MCNAIR, 2011, p.
374)
27
“Every year brings yet more journalists to the screen, sometimes to play the hero, sometimes the villain, and
sometimes something of both” (GOOD, 2008, p. 5 apud MILAN, 2010, p. 53)
28
“Whether too positive or too negative, unity - and often annoyance - is expressed about the issue that journalism films
do not present an adequate picture of the profession. The fact that this is neither the aim nor the task of Hollywood has
been ignored. Hollywood wants to entertain, to offer diversion and an escape from reality (NITSCH, 2005, p. 1)
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Realmente, há uma grande e crescente lista de filmes que traz consigo diversas
representações sobre o jornalismo e seus profissionais. Isso porque, assim como os próprios artistas,
o público se interessa por e - mais importante - paga para ver essas histórias e esses personagens.

4. CONCLUSÃO

Há razões mais palpáveis para que a existência desses filmes. Ambrósio, Gavirati e Siqueira
(2014), ao citarem Berger (2002), reconhecem uma motivação simples: muitos roteiristas de cinema
são também jornalistas:

Berger (2002) fala que outros estudiosos creditam a produção de bons filmes com
críticas ao jornalismo à participação de jornalistas na escrita de roteiros. O primeiro
homem contratado, exclusivamente, para escrever um filme foi o jornalista Roy
McCardell, em 1908, um ano antes do lançamento do inaugural filme sobre
jornalismo: The Power of the Press, de 1909, dirigido por Van Dyke Brook
(AMBRÓSIO, GAVIRATI, SIQUEIRA, 2014, p. 2).

Outra questão relevante é que, como visto anteriormente, o público consumidor se interessa
tais histórias e personagens. Spotlight - Segredos Revelados, por exemplo,arrecadou mais de U$ 90
milhões em bilheteria, tendo custado cerca U$ 20 milhões para ser produzido.29The Post - A Guerra
Secreta arrecadou mais U$ 174 milhões, contra um custo de produção três vezes menor. Com um
orçamento relativamente baixo, de U$ 8,5 milhões, O Abutre (2014)arrecadou quase seis vezes mais
dinheiro: (U$50,3 milhões).
Afinal, o cinema – pelo menos o estudado neste artigo – não é apenas uma forma arte. Ele
visa o lucro e arrecada bilhões de dólares por ano.30 E ele é um dos mais eficientes instrumentos da
indústria cultural (GOMES, V. 2013). Esta que, para lucrar, transforma informação e cultura em
mercadorias, as quais as pessoas compram para satisfazer seus interesses individuais (EUCLYDES,
ALVARENGA, 2009, p. 10).
Como indústria cultural, portanto, o cinema faz mais que contar histórias e entreter.
“Asimagens reproduzidas pelos filmes são recebidas e absorvidas pela sociedade, formando assim
uma visão de mundo sobre um determinado personagem” (AMBRÓSIO, GAVIRATI, SIQUEIRA,
2014, p. 3). Logo, os inúmeros personagens e histórias relacionados ao jornalismo devem ter
influenciado na maneira como a população - e os próprios jornalistas - enxergam essa profissão e
esse profissional.
29

Todos os dados sobre orçamentos e bilheterias dos filmes foram recolhidos do site IMDb (Internet Movie Database,
ou “Base de Dados de Filmes da Internet”). Disponível em: <https://www.imdb.com/
30
Disponível em: <https://www.statista.com/topics/964/film/>
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O cinema,com seu enorme poder de penetração nos mais diversosgrupossociais
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” (TRAVANCAS, 2001 apud ROSA, R. 2006, p. 13).

No entanto, é importante lembrar que o cinema não cria sozinho esse imaginário. Como
visto ao longo do artigo, o modo como os filmes representam o jornalismo - assim como qualquer
outra profissão ou personagem - é influenciado pelo próprio público. Milan (2011) enfatiza isso
quando referencia Steven Ross (2002) e diz que os filmes são um reflexo de com a audiência
enxerga os jornalistas.
Neste ciclo de influências, compreender as motivações que fazem do jornalismo uma
profissão tão popular no cinema nos ajuda a entender a importância da profissão para a sociedade.
Não apenas a importância que os comunicadores dão à sua área, mas a relevância social do
jornalismo atribuída pela própria população. É como aponta McNair:
Enquanto a quantidade e a aparente qualidade de filmes sobre jornalismo indicam a
reconhecida importância da profissão em sociedades democráticas, elas também
fornecem uma importante fonte de dados sobre como os jornalistas são percebidos,
para o bem ou para mal, e como nós (ou os diretores, atores, roteiristas que fazem
esses filmes que nós escolhemos assistir) esperamos que eles sejam (MCNAIR,
2011, p. 367, tradução nossa).31

Estudar as razões para esses filmes existirem pode ser um bom meio para que os próprios
jornalistas entendam as expectativas sociais colocadas sobre eles. Desta maneira, pode-se ver como
exercer a sua profissão em prol dos interesses da sociedade, a qual está tão interessada pelo
jornalismo.
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Estética urbanista e periférica nos videoclipes de Fernanda Abreu1
Roger Luiz Silva2
Marina Moraes3
RESUMO
Esse artigo tem como propósito analisar o audiovisual como uma vertente da Comunicação Visual,
a partir de um recorte da construção imagética e Identidade Visual no contexto da indústria
fonográfica brasileira, em aspectos mercadológicos e conceituais. Uma vez que sua utilização
através de elementos simbólicos para a criação dessas produções tem como objetivo visibilizar
movimentos minoritário (musicais e sociais) e criticar estruturas pré-estabelecida, transformando
esses videoclipes em ferramenta social. Como forma de estruturar o embasamento teórico, foi
realizado uma Revisão Bibliográfica Sistemática no portal Periódicos CAPES. Assim, para analisar
produções que propagam essa ideia de visibilidade, utilizamos de videoclipes lançados pela cantora
brasileira Fernanda Abreu, que em sua carreira solo produziu clipes como “Rio 40 Graus”, “Veneno
da Lata” e “Baile da Pesada”, que se apropriou de elementos visuais e sonoros híbridos que
definiram sua identidade artística. Para isso utilizaremos de conceitos sobre Arte e Mídia,
Semblante Midiático e Narratividade.
Palavras-chave:Audiovisual; Videoclipe; Fernanda Abreu e Identidade visual.

1. INTRODUÇÃO
O videoclipe é um elemento utilizado na indústria fonográfica como um produto audiovisual
que permeia os espaços midiáticos. Assim, entende-se a produção de videoclipes, como uma
linguagem gráfica com finalidades mercadológicas e artísticas. A partir deste conteúdo audiovisual
o artista consolida uma identidade visual, vinculada a uma construção imagética, sendo necessário
se utilizar de elementos híbridos (imagens, som, iconografia, signos) que compostos formam uma
estética. Geralmente, para a produção desta estética, é preciso contextualizar o repertório do artista
e da equipe que desenvolve o projeto audiovisual. Que, em consequência disso, o videoclipe se
torna uma ferramenta de crítica e de representação cultural.
A artista carioca Fernanda Abreu, ao desenvolver sua obra fonográfica e audiovisual
representar uma estética urbanística com foco na cidade do Rio de Janeiro. Esta iniciação científica
visa identificar de que maneira esse conteúdo presente em suas composições musicais são
apresentadas na sua expressão estética audiovisual e de que forma esses elementos se caracterizam
como identidade visual da artista. Pioneira na produção de videoclipes nacional seu trabalho relata o
cotidiano urbano e os dialetos da região, através dos gêneros sonoros que advêm das periferias. Os
estilos de músicas populares trabalhados pela artista são o funk carioca, black music, dance music,
estilos representativos da cultura nacional e muito propagado nos últimos anos na indústria
fonográfica brasileira.
Como forma de entender esses fatores no âmbito acadêmico, foi realizado um levantamento
1
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bibliográfico de maneira sistemática, no qual possibilitou a fundamentação teórica deste trabalho e
estrutura para construção da análise. Serão apresentados também a descrição de cenas dos
seguintes videoclipes: “Rio 40 Graus”(1992), “Veneno da Lata”(1995) e “Baile da Pesada” (2000)
nos quais esse trabalho se baseia.
Para o desenvolvimento do embasamento teórico sobre videoclipe e design e música foi
empregado como método a Revisão Bibliográfica Sistemática de Conforto, Amaral e Silva (2011).
Através de um levantamento no Portal Periódico CAPES , foram utilizadas as seguintes strings:
“Design Gráfico” AND “Música”; “Design Gráfico” AND “Indústria Fonográfica”; “Fernanda
Abreu” AND “Funk”; “Construção Imagética”, “Videoclipe”, que ao total somaram 212 artigos
encontrados, sendo estes pertencentes a categoria “revisados por pares”. Dentre todos os títulos
encontrados, foi filtrado 12 artigos, selecionados pelo critério de relevância no através da leitura do
resumo, introdução e conclusão. Também foi realizado uma pesquisa sistemática, em que foi
desenvolvida em portais online.
Foram analisadas peças gráficas audiovisuais lançadas pela cantora Fernanda Abreu, em que
em sua carreira solo desenvolveu projetos sonoros e visuais que utilizavam de dialeto, referências e
gêneros musicais alusivos à cultura regional da cidade do Rio de Janeiro. Foram levantados seis
videoclipes da artista, em que essas temáticas urbanas e comportamentais estão muito evidentes. Ao
assistir as produções, foram selecionadas 3 peças audiovisuais para uma pré-análise; “Rio 40
Graus”, “Veneno da Lata” e “Baile da Pesada”. Esses vídeos foram escolhidos, pelo fato do
conteúdo semântico ter maior evidência dos movimentos marginalizados na cultura da região e por
ter sido pautado por uma artista popular na época em que foram produzidos, ofereceram uma
visibilidade significativa em relação a estética/gráfica de grupos sociais marginalizados. Sendo uma
pré-análise, futuramente serão examinados possivelmente todos os videoclipes coletados. Para uma
primeira etapa foi realizado a descrição de cenas de interesse para a análise, posteriormente será
estruturado uma tabela.

2. Videoclipe: linguagem e suas possibilidades
A expansão da produção fonográfica no mundo pós-guerra teve seu auge de ascensão
comercial na década de 1980, através da criação do canal televisivo norte-americano MTV. Para
Machado (2007) o videoclipe se tornou uma linguagem audiovisual muito importante na sociedade
contemporânea, sendo um gênero híbrido e simbiótico entre imagem, som e movimento, com
finalidades narrativas, estéticas e mercadológica.
No Brasil, o videoclipe também se tornou um fator importante para os artistas da música
popular, como forma de divulgação e promoção da produção artística. Com a criação da MTV
Brasil, nos anos 1990, cantores e cantoras tiveram a oportunidade de criar uma identidade visual
que complementaria sua estética tanto sonora quanto visual.
O conceito de identidade visual é o conjunto de informações, como “os símbolos, as cores,
os tipos, as disposições e os arranjos gráficos que devem sempre se manter dentro de um padrão
para estabelecer a consolidação de uma marca e de um produto” (TEIXEIRA:2007). No contexto da
indústria fonográfica, a marca seria o artista e o produto seria a peça audiovisual (videoclipe)
transformada em material de comercialização e divulgação.
O videoclipe como linguagem possui seus elementos subjetivos nos quais transpõem as
vertentes formais de roteiro que advém do audiovisual, se estabelecendo como um “sistema
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narrativo da música pop” (GOODWIN, 1992). As construções de clipes são feitas pela união do
ritmo entre imagem e som, assim sendo considerado por Mozdzenski (2013) uma produção
multimodalizada. Essas narrativas presentes na linguagem tendem por ser lineares, mas geralmente
é priorizado as narrativas que facilitam a objetividade em que o conceito da música ou visão do
artista é formada.
A função do videoclipe na indústria fonográfica em suas primeiras décadas, 1970 e 1980,
era majoritariamente mercadológica, principalmente, em que nas suas produções iniciais eram
compostas de imagens do artista performando a música em um cenário, esses moldes serviram de
estratégia de divulgação na época. na década de 1990, o videoclipe teve sua fase de experimentação,
onde artistas ousaram técnicas e métodos de criação seus vídeos, assim não tornando necessário o
artista estar em frente às câmeras como o agente fundamental nos videoclipes, podendo ser um
instrumento para representação de críticas sociais, servindo de também de investigação artística do
trabalho produzido. Cada vez mais é produzido clipes com embasamento crítico político, uma vez
que é abordado temas como preconceito social, racial, desigualdade de gênero e sexualidade.
Para a construção de sentido é preciso identificar o videoclipe como veículo entre
destinador-locutor (artista) e destinatário-locutário (público alvo). Assim segundo Luiz Tatit, há
relações de transmissão de signos entre locutor:
alguém que se expressa com as articulações vocais. A fala e a sua extensão estética, o
canto, pressupõe necessariamente um sujeito locutor. Este termo define melhor a posição
sintáxica de ‘alguém que canta’, antes que seja preenchida pelo compositor, pelo cantor,
pelo intérprete, ou qualquer outra personificação. O locutor é apenas uma posição
gramatical da canção.” (TATIT, 1986:6).

Portanto, subentende-se o videoclipe junto com o conteúdo sonoro tem possibilidade de ser
um produto que emite signos, sendo necessário utilizar de embasamentos visuais e estéticos. Assim,
todos processos que o audiovisual oferece desde a pré-produção, direção de arte, elementos
cenográficos, elementos sonoros e pós-produção, são necessários para materializar o conceito e o
significado que compõe a identidade visual daquele videoclipe. Na composição do ritmo, parte que
fundamenta a narratividade do vídeo, é desenvolvido um diálogo entre cantor, diretor e editor, esta
combinação permite a potencialidade conceitual do videoclipe.
Há uma lógica organizacional e estratégica para desempenhar o signo que a produção visual
pretende complementar e passar ao destinatário-locutário. São instâncias artísticas - subversão de
princípios musicais, construção-imagética do artista - e estruturais – contexto midiático em que o
videoclipe é inserido.
Um conceito proeminente da linguagem audiovisual é o conceito de “valor agregado”
apontado por Chion4 . Esta teoria demarca a importância da sincronização entre imagem e som, e
determina que essa relação mútua entre eles é indispensável para que os dois sejam bem executados.
No videoclipe isso é nítido, uma vez que gênero é uma extensão de vídeo com música e vice-versa.
Vindo posterior do cinema e da televisão, percebe-se essas semelhanças oriunda das artes
videográficas. O que difere essa produção das demais citadas, é a o ritmo que é tensionado pela
narrativa da música e da imagem.
4
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impressão se desprende de modo “natural” do que se vê, e já está contido na própria imagem” (CHION, 1993:31).
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O videoclipe é demasiadamente um produto da cultura e da música popular massiva.
Sabendo disso, Goodwin estuda três pilares consideráveis nestas produções: música, letra e
iconografia (GOODWIN, 1992). Analisando a partir de imagem e a mensagem musical ele percebe
que há videoclipes que ampliam a informação dada pela música, há também videoclipes que
ilustram a mesma ideia proposta na música e de disjunção em que a imagem não necessariamente
reproduz o que se é cantando.
É preciso também saber que como linguagem, o gênero tem especificidades, principalmente
na cultura pop. Para entender mais sobre esses modelos, iremos recorrer a ideia do videoclipe sendo
um gênero multimodalizado. Segundo Mozdzenski, há configurações genéricas que ajudam a
identificar as finalidades em que o vídeo tem. Esses aspectos permitem analisar como a mídia e a
arte estão híbridas nestas produções. Existem três grandes características audiovisuais nestas
expressões visuais: a) videoclipe com saliência na perfomatividade – aqui, o artista opta por
destacar sua capacidade artística; b) videoclipe com saliência na ficcionalidade; são produções em
que há uma narratividade visual, que pode ou não seguir o discurso literal da canção; c) videoclipes
com saliência na artisticidade; nesses vídeos o artista se preocupa com a estética, conceito e
subjetividade intelectual do artista.
Como forma e entender o conceito, é preciso esclarecer a nomenclatura “arte mídia”. O
termo é dissertado por Arlindo Machado como “formas de expressão artística que se apropriam de
recursos tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento em geral” (Machado, 2007:7).
De modo geral, a artemídia possibilita estabelecer parâmetros de produção de arte e os meios em
que este é inserido, e também, representa a metalinguagem sociocultural e midiática.
3. Videoclipe como identidade visual do artista

Após a MTV, a indústria fonográfica passou a investir nos videoclipes, sendo um ponto
incisivo para a individualidade artística, sendo tão importante quanto um álbum ou um show
lançado pelo artista. Com isso, GOODWIN (1992), chama o videoclipe como o semblante midiático
do artista. Para o atual cenário fonográfico, essa construção midiática é o que transmite a
perspectiva e os ideias do intérprete. Essa materialização personifica a estética do seu trabalho e
também define o público que o artista quer atingir. Os mecanismos que a artemídia oferece para o
artista é fundamental para a construção identitária visual do artista. Assim, Machado (2007)
exemplifica:
O artista digno desse nome busca se apropriar das tecnologias mecânicas, audiovisuais,
eletrônicas e digitais numa perspectiva inovadora, fazendo-as trabalhar em benefício de
suas ideias estéticas. O desafio da artemídia não está, portanto, na mera apologia ingênua
das atuais possibilidades de criação. A artemídia deve, pelo contrário, traçar uma diferença
nítida entre o que é, de um lado, a produção industrial de estímulos agradáveis para as
mídias de massa e, de outro, a busca de uma ética e estética para a era eletrônica
(MACHADO, 2007; 17).

4. Fernanda Abreu
A cantora e compositora Fernanda Abreu, participou como protagonista da ascensão do
videoclipe no Brasil, iniciou sua carreira como vocalista da banda Blitz, entre 1982 a 1986. Os
videoclipes do grupo, eram produzidos pelo canal televisivo Rede Globo, que eram transmitido no
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programa dominical “Fantástico”, em que era o maior veículo de produção e apresentação de
videoclipes nacionais na época. Vídeos das canções: “Você Não Soube Me Amar”(1982)5, “Mais
Uma de Amor”(1982)6 e “Betty Frígida”(1983)7, foram primordiais na construção imagética,
comportamental e estética da banda, que ficou emblemática sendo uma das maiores referências
musicais da época.
Em 1990, Fernanda Abreu lança sua carreira solo, com o lançamento do canal televisivo
norte-americano MTV no Brasil no mesmo ano, o cenário de produção de videoclipes se torna cada
vez mais abrangente através da construção de uma linguagem própria na criação de clipes de
música popular massiva. Através de propostas divergentes do seu trabalho desenvolvido na banda
Blitz, a cantora apostou em uma estética sonora e visual influenciada as expressões artísticas
vulgarmente denominadas “urbanas”, como o gênero funk carioca. O estilo musical advindo das
periferias do Rio de Janeiro, é um dos movimentos mais marginalizados na sociedade brasileira.
Fernanda Abreu foi uma das primeiras artistas da música popular brasileira, se apropriar de
elementos criados por essa estética, por conta de discursos presente em sua obra, utilizando
elementos artísticos híbridos que legitimam a existência dessas manifestações. Isso pode ser
observado em videoclipes como: “Rio 40 Graus” (1992)8, “Veneno da Lata” (1995)9, “Brasil o País
do Swing”(1995)10, “Baile da Pesada”(2000)11 e “Tambor”(2018)12.

5. Análise
Dessas produções, foram selecionadas 3 para pré-análiseimagética, o critério de escolha foi
os videoclipes que maisrepresenta o conceito de valor agregado, construção de imagem, videoclipe
como um produto gráfico, fundamental para comunicação entre destinado-locutor(artista) e
destinatário-locutário (público alvo).
5.1 Rio 40 Graus
A primeira peça audiovisual selecionada foi o clipe de “Rio 40 Graus”, lançado em 1992, a
faixa está presente no segundo álbum solo da artista “SLA 2- Be Sample” do mesmo ano. A letra da
música relata as diferentes situações do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, citando mazelas e
prestígios presentes no local. Nos versos da canção, o eu-lírico desenvolve uma espécie de
depoimento que permeia entre a existência do indivíduo social: “É meu esse lugar, é nosso esse
lugar, eu quero meu crachá, sou carioca pô!”; e a perspectiva social do meio em que ele vive: “O
Rio é uma cidade de cidade misturadas, o rio é uma cidade de cidade camufladas”. E em suas falas
é explicitadas temas como tráfico de droga, estrutura de classes sociais, governo oficial, milícias e
relações de poder da cidade.
A cena inicial do vídeo musical (Figura 1), é observado no campo, um homem negro se
locomovendo em uma bicicleta por uma via urbana, vestido apenas de bermuda e óculos, essa cena
5
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tem 19 segundos, sendo o plano de maior duração no clipe. Imagens de pessoas, de variadas raças,
são elementos muito evidenciados no vídeo. Nas tomadas em que ocorre o destaque dessas pessoas,
observa-se variadas ações, como indivíduos dançando, jogando futebol na praia, usando uniformes
de times locais da cidade (flamengo e vasco) se exibindo e interagindo com a câmera, deitados
tomando sol, nadando em praias e piscinas, crianças brincando, pessoas trabalhando (figura 2) em
diversos locais, e interagindo com o local em que estão inseridas.

Figura 1 e Figura 2

Outra categoria de imagem muito representada no videoclipe, é cenas em que o espaço
urbano é evidenciado. Por exemplo, há planos que só destacam ruas movimentadas por carros e
transportes públicos, fachada de lojas, focos em torres de energias, casas, edifícios, prédios, casas
menos planejadas (barracos) e favelas.
5.2 Veneno da Lata
O Segundo videoclipe a ser analisado é “Veneno da Lata”, lançado em 1995. A música está
no terceiro álbum de estúdio da cantora, intitulado “Da Lata. A letra da canção relata do cotidiano
da artista e no refrão faz alusão à expressão regional da época “Da Lata”. A introdução do
videoclipe (Figura 3 e 4) tem a filha da cantora, Sofia Stein, que na época era criança, declamando
versos da música. O cenário desta cena é Cristo Redentor. Em sequência vem imagens do trânsito
carioca, pessoas saindo de vagões de trem indo para o trabalho.

Figura 3 e Figura 4

O videoclipe destaca cenas em que há um meio de produção de panelas de metal - mesma
matéria que compõe latas- em que trabalhadores e máquinas desenvolvem variados espécies do
produto. De modo indireto, subentende a utilização de representações imagética para visibilizar uma
classe operária que em estruturas sociais são marginalizadas. Nas cenas que há performatividade da
cantora, é visualizado no plano os espaços em que a artista está inserida. É utilizado como cenários
artefatos de metais empilhados em algumas cenas, em outro momento a artista performa a canção
junto a ao espaço de produção com os operários trabalhando.
Há tomadas em que é exibido homens usando artefatos de metais como instrumento e que
revezam cenas em que estão acompanhados de uma dançarina negra, usando 2 frigideiras como
sutiã, vestimenta que Abreu usa nos ensaios fotográficos usados como material de divulgação do
álbum. Há também interação dos instrumentistas com os planos em que Herbert Viana interpreta a
faixa, utilizando uma espécie de capa feita de retalhos de metais.
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Usando imagem da cidade do Rio de Janeira mais uma vez na composição imagética de um
videoclipe, há tomadas rápidas em que é representado pontos muito referenciados quando a cidade é
citada em meios audiovisuais, como a orla de Copacabana e o morro do pão de açúcar.Há também
cenas que focam em itens em contexto urbanos em que materiais de metal e seus derivados são
visíveis, tendo imagens de torneira, panelas penduradas em suportes, carros, motos, janelas e portas.
Ilustrando visualmente o título da faixa.
5.3 Baile da

Pesada

Por último, é analisado o videoclipe “Baile da Pesada”, música lançada no ano 2000
presente no álbum Identidade Urbana, do mesmo ano. A faixa tem como temática um personagem
que relata em primeira pessoa, que ao final do dia, este se prepara para ir ao denominado baile da
pesada - gíria utilizada por frequentadores de bailes funks da comunidade carioca - para se divertir.
Assim como as outras produções citadas acima é utilizado para compor o cenário do
videoclipe elementos urbanos cariocas. Mas em “Baile da Pesada” a “estética periférica” está mais
evidenciada em comparação aos outros vídeos. Inicialmente há uma cena (Figura 5) em plano geral,
de edifícios presente no Rio de Janeiro. Em sequência há um plano (Figura 6) onde a cantora dança
de costas para a câmera, observando a espaço urbanizado da cidade, estando presente em uma
favela. Com essas duas sequências, o clipe transparece a desigualdade estética de duas extremidades
territoriais, de um lado a parte desenvolvida da cidade, e de outro a parte subdesenvolvida.

Figura 5 e Figura 6

Posterior a isso, a cantora interpreta a canção em variados ângulos e espaços do morro. Em
uma dessas cenas a cantora coreógrafa junto aos dançarinos a faixa, que no fundo como elemento
cénico há paredes com grafites, manifestação artística de contexto urbano e marginalizado,
principalmente na época de lançamento do videoclipe. Na questão temporal, há uma divisão dupla
do videoclipe. A primeira são cenas gravadas ao dia, e a segunda é a parte noturna, que exibe os
bailes funks oriundos do morro. As imagens noturnas revezam entre, tomadas que focam no público
presente nesses eventos.
6. CONCLUSÃO
Através da descrição do material audiovisual entende-se que os videoclipes podem assumir a
finalidade de divulgação e comercialização, fator importante para a indústria fonográfica, além de
fazer parte da construção imagética do artista. As possibilidades advindas da linguagem juntamente
com os fatores sonoros, poéticos e comportamentais, o videoclipe se torna um fator importante na
identidade visual do artista, tendo relevância semelhante com a produção de música e shows.
Através do ritmo e do movimento cria-se narrativas visuais que legitimam o hibridismo artístico.
Entende-se também que a subjetividade presente na linguagem pode possibilitar ao artista,
diretor ou editor uma oportunidade de usar o videoclipe como ferramenta de crítica social de
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maneira direta ou indiretamente. Uma vez que, ao inserir elementos visuais e expressivos que
remete a uma estética ou manifestação marginalizada, ressignifica ideias de cultura popular. Deste
modo, ao analisar a cantora Fernanda Abreu como a artista que integrou através da música e da
imagem a estética periférica e urbana presente na cidade do Rio de Janeiro.
Através do levantamento do referencial bibliográfico foi percebido uma lacuna com relação
a métodos de análise de videoclipes de um modo geral. Para o segundo momento da pesquisa será
realizado a construção desses fatores estruturação da análise através da ótica da a estética urbanista.
Como contribuição científica este construto pode ser utilizado para analisar outras produções
audiovisuais.
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ALIMENTAÇÃO, CONSUMO E CULTURA:
UMA ANÁLISE PRELIMINAR DA CASA DA VIDEIRA
Arthur Carlos Franco OLIVEIRA1
José Carlos FERNANDES2

RESUMO
O presente trabalho tem como intuito propor elementos para mapear uma discussão entre
alimentação, cultura, consumo e comensalidade. Ao trazer questionamentos sobre como as
relações de alimentação influenciam a dinâmica de uma comunidade e de que forma as
transformações causadas pela expansão do sistema agrícola modificaram a comensalidade,
buscamos uma entrevista de profundidade com o coordenador da comunidade Casa da
Videira, Claudio Oliver, que se propõe a pensar de um modo alternativo a relação entre
alimentação, desperdício e consumo. O projeto, com atual sede no bairro Santa Felicidade
em Curitiba, cria mecanismos de reaproveitamento de alimentos, agricultura urbana e
resgate de memória e de modos de consumo, sobretudo no âmbito da comensalidade. Para
tal estudo, abordamos elementos teóricos que intersectam identidade, comunidade e
memória no âmbito das relações entre consumo e comida, concluindo que a Casa da Videira
ressignifica e confronta o sistema alimentar proposto pelo mercado do grande capital.
PALAVRAS-CHAVE: alimentação;comida; comunidade; consumo; Videira.
ALIMENTAÇÃO E COMUNIDADE
As práticas alimentares e os modos de cultivo, preparo e consumo de alimentos são variáveis
sujeitas aos mais diversos fatores, como culturais, biológico ou territoriais. O estudo das práxis
sociais vinculadas aos hábitos alimentares é um campo fluido que revela como os indivíduos se
agrupam e criam vínculos identitários e sociais através do compartilhamento dos mesmos modos de
alimentação. O homem não se diferencia dos animais apenas por transformar o alimento pela
cocção antes de consumi-lo, mas também pelos rituais de comensalidade que o cercam. No sentido
de pensar as práxis e os modos alimentares, buscamos trazer nesse trabalho introdutório elementos
para iniciar um debate sobre alimentação e cultura que será desenvolvido com maior profundidade
na dissertação de mestrado do autor. Com base na observação do pesquisar na área de alimentação,
aliada a uma imersão no projeto Casa da Videira, em Curitiba, procuramos refletir sobre como a
1
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noção de comunidade, partilha, consumo e memória alimentar se articula com agentes de reflexão
da comensalidade.
Contreras e Gracia (2011), ao tratar sobre a questão de alimentação e funções sociais,
trabalham com a teoria de Halbawachs (1970), sobre a comida como uma instituição que tem papel
indispensável na sociabilidade humana e na propagação de normas. Para a antropologia
funcionalista, a alimentação se configura como uma forma de organização comunitária e
imprescindível na continuidade da estrutura social, já que
... por meio da comida, enfatiza-se a função social do alimento na manifestação de
sentimentos que contribuem para a socialização dos indivíduos como membros de
sua comunidade. Sua função principal é contribuir para a manutenção da estrutura
social e, como consequência, do sistema social, de forma que seu valor é mais social
que religioso (CONTRERAS, GRACIA, 2011, p.46).

Todo o processo de cultivo e produção dos alimentos também pode ser entendido como uma
forma de ligação social. A codependência entre indivíduos nas diversas áreas da produção de
alimentos é vital para que o sistema funcione de forma perdurável e vantajosa, uma vez que entre
plantio, colheita, processamento e distribuição inúmeros sujeitos anônimos funcionam como
engrenagens de uma máquina maior. A sociabilidade sempre esteve permeada pela alimentação,
posto que regras de conduta, construção de identidade, níveis de hierarquia e noção de
pertencimento estão intimamente ligados a que itens e de que forma um determinado grupo
apresenta seus hábitos culinários.
Dessa forma, “qualquer que seja a posição do alimento, é sempre acentuada a sua
importância como fulcro de sociabilidade – não apenas do que se organiza em torno dele (sistemas
de trabalho, distribuição, etc), mas daquelas em que aparece como expressão tangível dos atos e das
intenções” (CANDIDO, 1982, p. 30).
O fogo, item que permitiu a cocção dos alimentos e diferenciou a comensalidade humana da
dos animais, também foi fator determinante na relação entre sociabilidade e rituais de alimentação,
pois propiciou aos indivíduos a possibilidade de se reunirem em torno desse artefato não só para se
aquecer, “mas também para preparar a comida, distribuí-la e ingeri-la. Facilitou-se, assim, o
estabelecimento de relações de comensalidade que, com o tempo, foram se tornando encontros
cotidianos e transformando-se em uma atividade socializado” (LIMA et al., 2015, p. 514).
A mesa é outro item que pode ser entendido como espaço de socialização e agrupamento e,
consequentemente, pela lógica do duplo e da oposição, de marginalização. Ser convidado a partilhar
a refeição com outros é um convite à sociabilidade e a integração, um espaço no qual se manifestam
as identidades singulares e plurais do grupo, enquanto a abstenção e a separação desse
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compartilhamento transmitem a ideia de não pertencimento. Assim, a comensalidade, ou seja, o
comer junto, se traduz em um ato cultural que é fundamental na integração dos sujeitos que passam
a comer
... não somente (e menos) por fome, para satisfazer uma necessidade elementar do
corpo, mas também (e sobretudo) para transformar essa ocasião em um momento de
sociabilidade, em um ato carregado de forte conteúdo social e de grande poder de
comunicação (FLANDRIN. MONTANARI; 2015, p. 108).

Os tipos de alimentos consumidos, o modo de preparo e cultivo e os rituais que cercam a
comensalidade são elementos que, inseridos dentro de determinada cultura, permitem identificar um
grupo como uma comunidade. A criação de modos de alimentação e da cultura do gosto permite o
ajuntamento de grupos que se identificam e partilham experiências no âmbito culinário, criando
vínculos e laços afetivos que criam um entendimento identitário entre os sujeitos.
O estudo dos modos alimentares de um grupo é uma ferramenta que permite entender como
tal grupo se articula como ajuntamento, permitindo perceber as posições sociais dos indivíduos que
compõem essas redes, suas funções, o movimento de ligações entre os sujeitos, poder aquisitivo e
até mesmo as crenças e tabus aos quais estão submetidos. Na contemporaneidade, o ato de se reunir
à mesa, intimamente ligado à noção de comunhão e partilha, perdeu força devido ao crescente foco
dado ao sujeito como indivíduo particular em detrimento à sua percepção como integrante de algo
maior e a fugacidade da sociedade de consumo. Dado isso...
... essa praticidade e rapidez imposta pela sociedade contemporânea acabam
derrubando as convenções ditas pela sociedade, construídas historicamente e
pautadas pela tradição e pelos costumes. As refeições feitas em conjunto, em casa,
com horário determinado e um cardápio planejado estão se tornando cada vez mais
raras (SANTOS, 2005, p. 12).

Repartir os alimentos à mesa é uma forma de demonstrar a unidade do grupo e de explorar a
necessidade social e psicológica de partilhar as vivências íntimas. De uma forma poética, Contreras
e Gracia (2011) expõem esse entendimento: “Compartilhar hábitos ou preferências alimentares
proporciona um certo sentido de pertencimento e identidade. Assim, seria possível dizer que a
comida alimenta, também, o coração, a mente e a alma” (p. 205). A negação da comensalidade e a
escolha por se alimentar sozinho, característica do eremita como expõe Montanari (2003), pode ser
entendida como uma negação da cultura:
À rejeição da comida cultivada (em favor da silvestre) e à rejeição da cozinha (em
favor do cru), que já identificamos como escolhas conscientes da negação da
“cultura”, não pode deixar de juntar a negação, frequentemente temporária, da
prática do convívio como modelo exemplar de consumo “cultural” da comida (p.
160).
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Com o foco voltado para as experiências individuais e não mais à percepção do corpo social
como um todo, as tradições alimentares comunitárias podem ser esquecidas, não apenas da partilha
à mesa, mas também os alimentos e os modos de preparo. Essa mudança de paradigma leva ao
próximo tópico, que aborda modos de alimentação e sociabilidade: o consumo.
CONSUMO, ALIMENTAÇÃO E DESPERDÍCIO
Nas sociedades arcaicas, nas quais a oferta de alimentos era limitada em sua maior parte
pela territorialidade, os indivíduos se viam obrigados a utilizar os produtos que tinham em mãos.
Raízes, folhas e frutos eram amplamente empregados na alimentação cotidiana. E os conhecimentos
do que era ou não comestível e os seus modos de preparo eram passados pela oralidade, em um
conhecimento que descendia de pai para filho, já que “em cada cozinha regional, se houve a
invenção de um ‘modo de fazer’ particular, cujo significado ou cujas raízes foram esquecidos, isso
via de regra foi para responder a uma necessidade ou a uma lei local” (CERTEAU et al., 1996, p.
242).
A melhoria e a expansão da atividade agrícola mundial teve um grande peso em mudar esse
cenário, com certas preocupações sobre alimentação e a noção do que é ou não comestível foi
modificada. As práxis alimentares foram alteradas, por vezes valorizando o sentido global em
detrimento ao local, e muito dos costumes tradicionais sobre o que, como e até onde comer foram
alterados, já que “o aumento do nível de vida, associado a um aumento do salário assim como
também a uma evolução do lugar e do papel social das mulheres, significou um deslocamento da
produção alimentar doméstica para o sistema de mercado” (CONTRERAS, GRACIA, 2011, p.415).
Essa delegação do sistema alimentar ao mercado significou aplicar a lógica da globalização e da
massificação aos hábitos alimentares, numa tentativa de homogeneizar os produtos e as práticas
comensais. Os restaurantes de fast-food são o arquétipo desse movimento de absorção e
transformação da cozinha em um nível mundial, posto que é possível pedir o mesmo prato em
diferentes locais do globo, independente da época do ano ou dos costumes alimentares do local.
A partir dos anos 1960, de acordo com Flandrin e Montanari (2015), a industrialização do
sistema alimentar passa por profundas mudanças no que diz respeito à massificação do consumo, à
introdução de alimentos cada vez mais processados e à mudanças nos hábitos sociais ligados à
comensalidade. A produção agrícola se intensifica, com seus produtos altamente e constantemente
modificados pela indústria, e o marketing e a publicidade influenciando tanto na escolha dos
alimentos quanto no seu modo de preparo, conservação e distribuição. Nesse sentido:
Desde os anos 1960, a distribuição desempenha um papel determinante. Com efeito,
ela obedece a diversos imperativos – logísticos, tecnológicos, econômicos. É
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também sob a pressão dos distribuidores que se desenvolvem e se generalizam
mercadorias mais fáceis de estocar, transportar, exibir e conservar nas prateleiras. A
agricultura seleciona produtos por sua aparência e duração de vida nas lojas
(FLANDRIN. MONTANARI, 2015, p.847).

O fenômeno de massificação da alimentação também encontra respaldo na forma de cultivo
e de varejo dos alimentos. O uso de agrotóxicos em escala mundial, a escolha por alimentos que se
enquadrem dentro de certas noções do que é propício para o consumo ou não, as percepções de
tamanho, cor e cheiro de maneira uniformizadas são aplicadas às práticas comensais em todo o
mundo. O descarte, principalmente de frutas e verduras, por não atenderem a determinadas
características industriais e de consensos em torno da segurança alimentar, é crescente no sentido de
tentar fazer que, para ser saudável para o consumo humano, o alimento precisa atender condições
ditas perfeitas. Manchas, machucados, tamanho fora do padrão, cores que não aquelas definidas
como certas e outras marcas que não atendem o senso estético do consumidor são motivos para que
o desperdício atinja níveis altos no Brasil. Há uma tentativa do mercado de reproduzir os alimentos
em série, em detrimento do gosto:
o fenômeno de controle e busca do prolongamento da vida dos produtos beneficia os
processos industriais, mas diminui o gosto dos alimentos para o paladar do
consumidor. Assim, por exemplo, as frutas e os legumes são calibrados de forma que
tenham as mesmas medidas e se pareçam entre si. Algumas espécies produzidas pela
pesquisa agronômica se destacam por seu rendimento e por sua boa conservação, não
por seu apreço gustativo ou maior demanda (CONTRERAS. GRACIA, 2011, p.428).

A não escolha por alimentos ditos feios gera uma cultura do desperdício, noção que se vê
intimamente atrelada ao consumo. Com a possibilidade de altos índices de produtividade criada pela
revolução agrícola – e através da intensa globalização do sistema alimentar –, é possível ter
ingredientes de qualquer parte do globo, independente da sazonalidade, durante todo o ano. Essa
abundância, que conflita com a escassez e controle alimentar vivida por séculos, cria a ideia de
recursos infinitos, que podem ser utilizados sem moderação e descartados facilmente. Certeau
(1996) defende que houve um esquecimento das dificuldades da produção e estocagem que existiam
antes da globalização dos processos produtivos e de distribuição.
O recente aumento de nossos recursos neste domínio nos fez esquecer as
preocupações do passado. Com a aceleração dos meios de transporte, a multiplicação
das trocas entre países, o controle das condições de conservação dos alimentos, quer
crus ou cozidos (esterilização à alta temperatura, pasteurização, liofilização,
congelamento e supergelação, etc.), a lembrança das lutas incessantes do camponês,
do atacadista e da dona-de-casa contra o calor, a umidade, os insetos e os pequenos
roedores para conservar os gêneros estocados (sementes, forragens, provisões para o
inverno) se evaporaram em algumas gerações (CERTEAU et al., 1996, p. 235-236).
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Somente em 2016, o Brasil produziu quase 85 milhões de quilos de cereais (FAO, 2016) –
segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura eAlimentação(FAO), a agência da
Nações Unidas que promove ações e pesquisas para erradicar a fome. Apesar de ser um dos maiores
produtores de alimentos, o Brasil é um dos dez países que mais perdem e desperdiçam alimentos no
mundo, com 41 mil toneladas sendo desperdiçadas todo ano (CRUZ, 2016, s. p), de acordo com a
coordenação de Mudanças Climáticas do World Resources Institute. Em âmbito mundial, a FAO
calcula que entre um terço e um quarto dos alimentos produzidos todo ano acabam sendo
desperdiçados ou se perdem. Esse número equivale “a cerca de 1,300 bilhões toneladas de
alimentos, o que inclui 30% dos cereais, entre 40 e 50% das raízes, frutas, hortaliças e sementes
oleaginosas, 20% da carne e produtos lácteos e 35% dos peixes. A FAO calcula que esses alimentos
seriam suficientes para alimentar dois milhões de pessoas” (PERDAS, 2018, s. p).
A criação de novas categorias de alimentação que dividem os alimentos em propícios ou não
para o consumo também está ligado ao movimento de delegação das escolhas alimentares ao
sistema de mercado. Ao passo que as tradições culinárias locais foram sendo substituídas pela
lógica do mercado, os indivíduos perderam muitos dos saberes ligados à terra e ao cultivo, sendo
guiados a partir de então pela estratégia mercadológica de lucro e massificação dos costumes
comensais. Essa composição reflete a perda da noção total da cadeia produtiva alimentar. Com a
“evolução da produção e da distribuição agroalimentar, perdeu-se, progressivamente, todo contato
com o ciclo de produção dos alimentos, ou seja, sua origem real, os procedimentos e as técnicas
empregadas para sua produção, conservação, armazenamento e transporte” (CONTRERAS.
GRACIA, 2011, p. 426).
No sentido de frear o movimento de homogeneização alimentar e da perda das tradições
locais, em anos recentes encontramos movimentos de ressignificação, sobre tudo no âmbito da
gastronomia, de práticas que buscam religar os sujeitos com os alimentos e o seu preparo. É o que
Contreras e Gracia (2011) chamam de consciência da tradição culinária, “a revalorização dos
sabores tradicionais, a recuperação de produtos e pratos ‘em via de extinção’ ou já desaparecidos e
a consideração de que a cozinha é um patrimônio cultural importante que deve ser preservado por
razões ecológicas e culturais” (p.446). Esse movimento de religação está vinculado ao terceiro tema
desse preambular estudo sobre alimentação e cultura, a memória.
MEMÓRIA ALIMENTAR
Ao se inserir na lógica da globalização e atender às demandas mercadológicas, a dita
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cozinha regional pode perder sua noção local e primária de utilizar os recursos ali disponíveis e seus
os saberes tradicionais. Como diz Certeau (et al., 1996, p. 243),
... cada cozinha regional perde sua coerência interna, aquele espírito de economia
cuja engenhosidade inventiva e rigor constituíam toda a sua força; em sua vez e seu
lugar, o que resta é apenas uma sucessão de “pratos típicos” [...] É assim que
comemos os fragmentos de culturas locais que se desfazem ou o equivalente material
de uma viagem passada ou futura; assim o Ocidente devora com toda garra cópias
pálidas dessas maravilhas sutis e ternas, elaboradas com muito vagar durante séculos
por gerações de artistas anônimos.

A construção de uma identidade se baseia em fragmentos de diversas concepções. Um
desses é a percepção alimentar, na tentativa de relembrar sabores da infância ou até mesmo de
períodos não vividos, através da tomada de conhecimento de sabores e modos de preparo antigos,
repassados pela cultura oral e pelas vivências dos antepassados. Nesse sentido, a memória está no
cerne da construção da personalidade, na busca de se saber quem é através da especulação do
passado, uma vez que “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das
sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE GOFF, 1990, p. 476).
O religamento do sujeito às tradições culinárias esquecidas acontece quando a lógica de
mercado é suplantada pela busca da memória alimentar. A procura por sabores denominados
antigos, modos de preparo esquecidos e reintrodução de alimentos não mais presentes na culinária
dita moderna são os elementos que, de acordo com a nossa experiência gastronômica, estão
intimamente ligados à memória e a reconexão com a sensação de pertencimento em uma
determinada identidade:
Os hábitos e práticas alimentares de grupos sociais, práticas estas distantes ou
recentes que podem vir a constituírem-se em tradições culinárias, fazem, muitas
vezes, com que o indivíduo se considere inserido num contexto sociocultural que lhe
outorga uma identidade, reafirmada pela memória gustativa (SANTOS, 2005, p. 5).

Como foi discutido neste trabalho, o ato de compartilhar a mesa, dedicar um tempo a
preparar a própria comida e dividi-la com outros sujeitos, considerando-se o contexto de uma
sociedade baseada na agilidade e fluidez das ações e dos momentos, se faz como uma tentativa de
resgate da alimentação como prática dotada de significação. A delegação do sistema culinário ao
mercado retira dos sujeitos o entendimento da cadeia produtiva como um todo. É nessa ação que o
trabalho na cozinha se funda como uma forma de entender o tempo dos alimentos e a importância
do que se come, como um exercício ligado à memória de tempos passados, no sentido como coloca
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Luce Giard no segundo volume de A invenção do cotidiano (CERTEAU et al., 1996, p. 296):
... do mais remoto dos tempos nos vêm as artes de nutrir, aparentemente imóveis
numa curta duração, mas na verdade profundamente remanejadas em sua longa
duração. A aquisição dos ingredientes, a preparação, a cocção e as regras de
compatibilidade podem muito bem mudar de uma geração à outra. Mas o trabalho
cotidiano das cozinhas continua sendo uma maneira de unir matéria e memória, vida
e ternura, instante presente e passado que já se foi, invenção e necessidade,
imaginação e tradição – gostos, cheiros, cores, sabores, formas, consistências, atos,
gestos, movimentos, coisas e pessoas, calores, sabores, especiarias e condimentos.

Assim, atividades como cozinhar em casa, buscar informações da origem dos alimentos
consumidos, entender como se articulam as tradições culinárias de certa localidade ou grupo são
tentativas de religar os procedimentos alimentares às suas origens, numa tentativa de nutrir uma
memória afetiva alimentar. A tradição de passar essa memória entre as gerações perdeu força em
tempos recentes, e a Casa da Videira é um projeto que busca tentar frear esse esquecimento através
de ações alimentares.

EXPERIÊNCIA ALIMENTAR3

Previamente estando acertados os detalhes da entrevista com Claudio Oliver4, o coordenador
do projeto Casa da Videira, foi combinado um dia para a visita ao antigo convento alugado como
sede da iniciativa – no bairro de Santa Felicidade, tradicional divisa da colônia italiana, na Zona
Oeste de Curitiba, polo gastronômico da capital paranaense – onde uma entrevista de profundidade
foi conduzida. Esse método foi escolhido por levar em conta o contexto sociocultural que o
entrevistado está inserido, já que essa forma de diálogo tem “um caráter subjetivo, o que torna
necessário que toda interpretação deva levar em consideração a perspectiva da pessoa analisada.
Sua vida e seu mundo só podem ser entendidos a partir 'de seus olhos’” (VIEGA. GONDIM, 2001,
s.p). Assim, ao considerar a conjuntura em que o sujeito se encontra, é possível entender como
entende e interpreta realidade de acordo com o seu universo simbólico.
Chegando à Casa da Videira, a recepção ficou por conta de duas jovens, que estavam em
uma cozinha externa fazendo pães e macarrão. A incursão pela casa e a explicação sobre a
organização da iniciativa esteve a cargo de Claudio, que fez uma apresentação introdutória antes do
café da manhã comunitário começar. A iniciativa do projeto teve início há alguns anos, com intuitos
3

O pesquisador esteve na comunidade no dia 25/05, onde conduziu a entrevista.
Claudio Oliver é fluminense e tem graduação em Odontologia, Zootecnia e mestrado em Educação. Tem formação
protestante e foi pastor Batista, migrando para a pequena Igreja do Caminho, que tem seu braço leigo na ONG Casa da
Videira. Há 20 anos se tornou ativista do meio ambiente, com acento em vida comunitária, alimentação e interações
urbanas. Com informações dos autores.
4
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diferentes daquele que a Casa vive no momento. Não cabe aqui explicar os objetivos e percursos
passados do grupo, mas sim explicar que atualmente a Casa da Videira é uma organização que tem
como uma de suas preocupações a alimentação e a sua relação com o consumo e a
comunidade.Claudio, dentista e zootécnico de formação, defende um estilo de vida com consciência
social baseado na responsabilidade ambiental e na percepção de reduzir o lixo produzido por ele.
A Casa da Videira é, desse modo, uma proposta para reduzir o impacto humano por meio de
iniciativas como reaproveitamento de alimentos, criação de compostagem, habitação coletiva,
cultivo de horta, bazar social, oficinas, fabricação de pães e macarrão, entre outras. Com risco de
diminuir o imenso trabalho feito por eles, a Casa trabalha com inúmeras vertentes de serviços
inclinados para diminuir o impacto das ações humanas no planeta, com destaque para três delas que
nos interessam a título desse artigo.
Claudio e os outros ativistas que atualmente compõem a Casa são em cerca de dez, morando
em regime comunitário. Dividem não só a habitação, mas a comida e os afazeres da organização. A
primeira análise se dá nosentido de observar a comunidade em que vivem, principalmente no que
toca a alimentação. Donos de uma horta de grandes proporções, principalmente quando se considera
que o terreno onde estão localizados se encontra em zona urbana, o grupo tem em si o aspecto de
comunidade nos moldes ditos tradicionais.
As refeições são todas feitas em conjunto, em uma mesa que está sempre aberta a novos
membros e visitas. O café da manhã e o almoço têm como foco a noção de partilha e divisão. Todos
se sentam ao redor da mesa e juntos, dão graças pelos alimentos enquanto Claudio lê e cometa uma
passagem da Bíblia. Compartilhar os alimentos ao redor de uma mesa simboliza uma comunhão
integral entre os membros, a exteriorização do sentimento de pertencimento, que estreita os laços
afetivos por dividir aquilo que sustenta. Dessa forma, o comer em conjunto simboliza a igualdade
entre os comensais:
... ato de compartilhar a comida com outras pessoas indica um certo grau de
compatibilidade e de aceitação. A comida é oferecida como um gesto de amizade e,
quanto mais elaborada for, maior é a intimidade que expressa ou maior é o grau de
estima ou também de interesse. Até certo ponto, pode-se pensar que oferecer
compartilhar a refeição própria é ofertar um pouco ou uma mordida de si próprio
(CONTRERAS, GRACIA, 2011, p. 195).

Após compartilharem a mesa e os alimentos, cada um parte para seus afazeres do dia, a
maioria relacionados à comunidade. Ordenhar as cabras, cuidar da horta e preparar o almoço são
algumas dela. O almoço e o seu preparo nos trazem o próximo tema sobre alimentação que toca à
Casa da Videira. Diariamente, alguns membros da comunidade fazem uma ronda em dois
restaurantes do bairro Santa Felicidade em busca de alimentos descartados, que em sua maioria se
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constituem de frutas e legumes. No sentido contrário da cultura da descartabilidade, inerente à
sociedade do consumo, a Casada Videira se coloca na proa, propondo repensar o movimento de
alimentação. Em tempos recentes, a cultura alimentar foi modificada pela inserção dos restaurantes
fastfood, que se propõem a oferecer comidas rápidas, pouco nutritivas e focadas na padronização do
gosto. Os rituais de apreciação da refeição, com um tempo próprio destinado a essa liturgia, foram
trocados pela fugacidade de comer lanches com as mãos, sem realmente se pensar no que está sendo
ingerido, num movimento de individualização que causa:
uma corrosão dos hábitos alimentares familiares, como as refeições partilhadas, o
que leva à substituição da alimentação em casa pelos sistemas de restaurantes ou
lanchonetes. A expansão da lanchonete, especialmente de algumas cadeias
construídas sobre certas marcas, traz consigo um sistema alimentar específico
baseado na substituição dos carboidratos complexos (cereais, amidos) por
carboidratos simples (açúcares e gorduras), com consequências daninhas para a
saúde pública e para a ecologia global (CARNEIRO, 2005, p.5).

Os produtos recolhidos, destinados ao lixo por não atenderem os critérios de qualidade
exigidos pelos consumidores, como tamanhos inadequados, manchas e machucados ou porque os
alimentos se mostram muito maduros, estão em sua maioria propícios para o consumo, sendo
descartados puramente por fatores estéticos e por critérios discutíveis. Contrastando com um tempo
em que a percepção estética dos produtos é supervalorizada, a Casa da Videira busca retomar um
entendimento e enaltecimento dos alimentos pelas suas características funcionais e nutricionais.
O almoço servido durante a visita se constituiu de uma sopa feita com os alimentos
provenientes da ronda, o ato denominado pelos moradores da Casa da Videira de procurar e coletar
os vegetais. Junto a esses, foram adicionados vegetais colhidos diretamente da horta, alguns desses
por vezes não comumente cultivados e que refletem um saber considerado antigo e arcaico. São as
chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais, cujo cultivo e consumo refletem uma
tentativa de inserção e disseminação do consumo produtos que se encontram fora da rota de cultivo
do sistema agropecuário dominante.
Essa denominação engloba plantas que não são exploradas comercialmente e de forma
ampla, tendo por vezes um consumo regional, mas que trazem benefícios ao consumo humano. É o
caso do cará moela e da ora pro nobis, que estão entre uma grande diversidade de PANCs cultivadas
na Casa da Videira, e que integraram a sopa servida. É pertinente ressaltar que Claudio se refere à
sopa como feita de “lixo”, pois os ingredientes principais vieram do descarte em estabelecimentos
na redondeza, evidenciando como a percepção social dos alimentos não é uniforme e que diferentes
categorias de alimentos são criadas visando a manutenção dos hábitos alimentares da sociedade do
consumo. Os itens recolhidos na ronda que não têm serventia para o consumo humano são
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transformados em compostagem que aduba a horta e servem de alimento para os animais da
comunidade.
Nas mãos dos membros da comunidade, os alimentos da ronda se transformam não apenas
em pratos para as refeições feitas em grupo, mas também em produtos como macarrão de beterraba,
espinafre e cenoura, e pães de tubérculos que são comercializados em uma feira comunitária no
bairro. Esse movimento, além de dialogar intrinsicamente com uma tentativa de reduzir o
desperdício alimentar local, integra o entendimento das relações de bairro. Ao se apropriar de
“lixo”, como repete Claudio, produzido ali localmente, e o transformar em produtos comerciáveis, a
iniciativa interfere e estreita as relações de vizinhança, uma vez que devolve à comunidade parte
daquilo que lhes foi dado. É interessante ressaltar como essa iniciativa se propõe um novo
entendimento da comensalidade em um bairro que é tradicionalmente associado como um polo
gastronômico, dando lugar a outros aspectos da alimentação que não aqueles evidenciados pelas
mídias e por vezes entendidos socialmente como as formas corretas de se alimentar.
O terceiro ponto de nosso interesse referente às questões de alimentação na Casa da Videira
diz respeito à memória e ao resgaste de práxis próprias à alimentação. Em um sentido que vai de
encontro à delegação de boa parte da alimentação moderna ao sistema de mercado, a Casa da
Videira se propõe a resgatar questões comensais que são vinculadas tradicionalmente à
comunidades em seu sentido clássico. Plantar a própria comida, preparar as refeições em casa,
reaproveitar os alimentos em novos preparos, fazer as refeições em conjunto em torno de uma mesa
se revelam como atitudes que evocam experiências e vivências de práticas alimentares comumente
atribuídas ao passado, praticadas em um tempo prévio a modificação do sistema alimentar causado
pelos chamados fastfoodse pela expansão da cadeia agrícola.
A dissociação dessas práticas também está ligada ao “surgimento e extraordinário
crescimento de novas formas de distribuição, como os supermercados e hipermercados que
oferecem a seus clientes uma imensa gama não só de alimentos, mas, também, de pratos ou
refogados conservados, congelados, cozidos, pré-cozidos, pré-preparados, etc" (CONTRERAS.
GRACIA, 2011, p.391).
As práticas adotadas pela Casa da Videira refletem um tempo alimentar que por vezes não
encontra lugar na fugacidade e na celeridade da sociedade do consumo, na qual as refeições
perderam o seu status de funcionalidade para meros itens voltados ao consumo massivo e
padronizado sem preocupação com a sua serventia, no sentido de que os “novos hábitos alimentares
desenvolvidos nos países industrializados estão cada vez mais baseados nas estratégias de
marketing do que nas práticas alimentares tradicionais ou em uma racionalidade apoiada
exclusivamente em critérios dietéticos ou nutricionais” (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p.402).
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Também refletem a recuperação dos particularismos alimentares, que contrastam com a
crescente homogeneização e globalização, tanto do gosto quanto dos modos alimentares. O
desenvolvimento de uma consciência coletiva em anos recentes que buscam reviver e resgatar
patrimônios culinários faz parte de um entendimento de que “a comida desperta lembranças que
permitem reconstruir a memória, o que possibilita redefinir e reconstruir identidades” (SANTOS,
2005, p. 8). A construção de uma identidade multifacetada passa também pelos hábitos e saberes
culinários, por meio da busca por um saber-fazer tradicional e a reinvindicação de memórias de
sabor e práticas, além de uma comunhão indenitária. Estando imersos na sociedade do consumo na
qual o monopólio das marcas industriais e das cadeias de mercado parece cada vez maior, a Casa da
Videira desponta como uma tentativa de ressignificação do ato de comer e de se pensar no sistema
alimentar como um todo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema alimentar e os rituais de comensalidade sofreram muitas mudanças, em especial
depois da década 1960, com a expansão do sistema agrícola e o advento das cadeias de fastfood,
responsáveis pela consolidação da cultura da sociedade do consumo no âmbito da alimentação. Ao
trazermos elementos para iniciar o debate sobre alimentação, cultura e sociedade nos aspectos que
tangem consumo, desperdício, práticas de comensalidade e compartilhamento e resgate de memória
e costumes, pudemos discutir como esses conceitos se atrelam em um projeto factual como a Casa
da Videira. Por meio de entrevista de profundida e visita à Casa, foi possível articular de que formas
a alimentação e o consumo podem ser repensados de uma maneira diferente daquela ditada pelo
mercado do grande capital.
Os participantes da Casa da Videira, ao praticarem rituais de comensalidade que evocam a
noção de comunidade, como compartilhar as refeições à mesa, cuidar de todo o processo de cultivo
de alguns vegetais e cozinhar os próprios alimentos, criam laços afetivos pela partilha e comunhão,
dividindo uma estrutura de pertencimento e identidade. No sentido de repensar como a relação entre
consumo e desperdício se dá na conjuntura alimentar atual, a comunidade propõe novos modos de
alimentação ao aproveitar itens que seriam descartados, transformando-os também em mercadorias
para serem vendidas no próprio bairro. Isso dialoga com a iniciativa de resgatar tanto uma memória
alimentar que se mostra perdida em anos recentes, quanto tradições regionais, principalmente
através da do uso de PANCs, da feitura do próprio pão, da religiosidade presente nos momentos de
comensalidade e do uso do bairro para estreitar relações de vizinhança.
Um dos desafios ao realizar esse trabalho foi escolher quais aspectos da Casa da Videira
seriam abordados, uma vez que é um projeto com diversas vertentes e atitudes que abarcam outras
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preocupações sociais, tendo assim que optarmos por um recorte relacionado ao sistema alimentar.
Uma pesquisa futura pode partir de uma análise mais profunda sobre a Casa da Videira, com
entrevistas de profundidade com todos os membros da comunidade e uma análise de como as
relações do bairro são alteradas pelas iniciativas da Casa.
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CASO ZODÍACO: NARRATIVAS E CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE NO
JORNALISMO SENSACIONALISTA1
Gisele Krodel Rech2
Karina Zanick3
Silvia Valim4
RESUMO
Na década de 1970, no estado da Califórnia, Estados Unidos, um assassino em série cometeu
diversos crimes e se autodenominou Zodíaco. O caso teve grande repercussão na mídia norteamericana, em especial porque no período em que os homicídios foram cometidos, o criminoso
estabeleceu uma comunicação direta com alguns dos principais jornais californianos. Neste artigo, a
atenção se volta à discussão que envolve a tênue linha que separa os critérios de noticiabilidade e o
sensacionalismo no processo de produção da narrativa jornalística. Para tanto, toma-se como
referência para a análise uma das reportagens sobre os crimes publicadas no San Francisco
Chronicle, do período em que o Zodíaco já se comunicava com os jornalistas.O periódico ganhou
notoriedade ao receber as cartas do criminoso e, também, por ser base do livro de Robert
Graysmith, que trabalhou no jornal como cartunista e é um dos personagens do longa-metragem
Zodíaco, do diretor David Fincher.
Palavras-chave: Critérios de Noticiabilidade; Sensacionalismo; Jornalismo.

1. INTRODUÇÃO
O Caso Zodíaco teve grande repercussão na mídia norte-americana, em especial porque no
período em que os homicídios foram cometidos, nos anos 70, o criminoso estabeleceu uma
comunicação direta com alguns dos principais jornais da Califórnia, como o San Francisco
Chronicle, foco da análise desta pesquisa. O assassino queria visibilidade e testava os jornalistas,
que ficavam divididos entre ceder às pressões do criminoso, que dizia que mataria mais gente caso
as suas cartas não fossem publicadas, ou resistir, evitando a valorização do noticiário
sensacionalista.
Para tentarem descobrir a identidade do assassino, investigadores na época analisaram
diversas cartas e desenharam retratos falados baseados em relatos das vítimas ou testemunhas.
Décadas depois, foi criado um site pelas autoridades para que as pessoas entrassem em contato com
a polícia caso tivessem informações sobre o assassino. Ele nunca foi preso.
1Trabalho inscrito para o GT Crítica de Mídia do 10oENPECOM.
2 Doutoranda, Universidade Estadual Paulista (Unesp), giselerech@hotmail.com.
3 Graduada em Jornalismo, Centro Universitário Internacional (Uninter), karinazanick@gmail.com.
4 Mestre em Comunicação, Universidade Federal do Paraná (UFPR), silviavalim@gmail.com
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O grande problema que esta pesquisa traz à discussão é entender em que medida o jornal,
ao dar espaço ao Zodíaco, apenas cumpriu os critérios de noticiabilidade? Neste exercício noticioso,
seria conivente com a mais pura expressão do sensacionalismo? Problematizar a cobertura do caso,
por meio de análise narrativa jornalística, pode promover discussões acerca do sensacionalismo no
jornal impresso e também sobre os critérios de noticiabilidade no processo de seleção e divulgação
de certas notícias ou informações.
O objetivo principal deste artigo é aplicar a metodologia de análise proposta em duas das
reportagens cobertura do Caso Zodíaco feita pelo jornal San Francisco Chronicle, justamente
aquelas escritas sob a pressão do assassino. Busca-se entender de que forma o jornalista abordou o
caso e concluir se narrativa jornalística pecou pelo sensacionalismo ou se simplesmente cumpriu o
que é preconizado pelos critérios de noticiabilidade.
No século XVIII, com a penny press5, as notícias eram baseadas em relatos e ideologias dos
jornalistas, assim como valores pessoais, além de terem um papel na política e na economia da
época. Segundo Traquina (2008, p. 64), a partir do século XIX, na Inglaterra, começou-se a se
preocupar com a forma como as notícias seriam divulgadas, a busca pela veracidade dos fatos, a
objetividade e a importância social do jornalismo, como um serviço.
Com isso, o jornalismo passou a ter um papel importante na sociedade de mostrar a verdade
– ou pelo menos, uma representação dela. Segundo Erbolato (1978, p.49), as notícias têm um papel
importante porque “são a matéria-prima do jornalismo, pois somente depois de conhecidas ou
divulgadas é que os assuntos aos quais se referem podem ser comentados, interpretados e
pesquisados”. A notícia é uma forma das pessoas se informarem sobre acontecimentos em seu país,
sua cidade ou no mundo.
No processo em que a notícia é desenvolvida, é prioridade que o fato a ser noticiado seja
verídico, pois de acordo com Erbolato (1978, p. 56), “a imprensa deve publicar, na categoria de
informação, o que seja verdadeiro, pois a ficção é objeto dos romances”. Além disso, outro passo a
ser seguido para construção da notícia, é a objetividade, que “[...] deve ser publicada de forma
sintética, sem rodeios e de maneira a dar a noção correta do assunto focalizado”.
Outro fator que influencia no momento em que a notícia é construída, são os critérios de
noticiabilidade. De acordo com Erbolato (1978, p. 60), para serem publicadas em um periódico, as
notícias devem respeitar alguns critérios, dentre os quais, proximidade, marco geográfico, impacto,
proeminência, aventura ou conflito, consequências, interesse pessoal e humano, entre outros. Neste
labor, algumas vezes também podem apresentar característica sensacionalistas. As discussões sobre
Também conhecido como “imprensa de centavos”. Termo utilizado para o jornal que era vendido por baixo custo.
(Traquina 2008).
5
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os critérios de noticiabilidade e o sensacionalismo em uma das reportagens do Caso Zodíaco são
feitas a seguir.

2. DA NATUREZA DO NOTICIÁRIO
O processo de produção de uma notícia está ligado a diversos fatores, segundo Silva (2005,
p. 96), a origem dos fatos e o tratamento deles é importante, assim como a hierarquia das
informações presentes em uma notícia. Ou seja, no momento em um fato torne-se uma notícia é a
ele atribuído um valor-notícia. De acordo com Moreira (2006, p. 10), “os valores-notícia
representam apenas um dos grupos de critérios que compõem a noticiabilidade e estão
profundamente enraizados na cultura jornalística”.
Segundo Traquina (2005 apud BOURDIEU, 1997), cabe ao jornalista escolher quando um
fato é notícia ou não.Os jornalistas têm uma espécie de “óculos” que enxergam o que é notícia. Ou
seja, em uma redação, são sugeridas pautas e algumas são escolhidas e outras descartadas de acordo
com o juízo de valor do jornalista. Isso também se deve ao perfil que cada redação adota, o que é
conhecido, grosso modo, como linha editorial.
Nos Estados Unidos, na década de 1970, os valores que tornavam um fato uma notícia eram
a relevância para a sociedade que aquela informação trazia. De acordo com Traquina (2008, p. 68),
a maioria das notícias daquela época eram baseadas em pautas como a figura do presidente do país,
pessoas envolvidas em algum tipo de escândalo, manifestações e greves. Mas também havia, como
até hoje, um grande espaço paravítimas de desastres. Ou seja, notícias como os crimes cometidos
pelo Zodíaco naquele período, faziam parte da pauta dos jornais norte-americanos.
Por isso, dentro da cobertura jornalística do Caso Zodíaco, a função de divulgar essas
informações caberia ao editor ou a um jornalista específico que assumia a responsabilidade de
autorizar a publicação das notícias sobre os crimes. Por sua vez, os jornalistas tinham que investigar
e apurar os fatos.
No caso em específico do Zodíaco, os jornalistas tinham que optar sobre o que deveria ser
divulgado no jornal e o que não deveria. Os profissionais eram pressionados pelo assassino, que
demonstrava em suas cartas que lia os jornais e manipulava a forma como essas notícias eram
divulgadas.
Segundo Fortes (2005, p.18), o erro que muitos jornalistas cometem é ficarem presos a uma
fonte, pois ela tem constantemente novas informações sobre um determinado assunto. No caso dos
repórteres do San Francisco Chronicle, eles ficavam no dilema, pois dependiam das cartas do
assassino para divulgar novas informações. Mas ao mesmo tempo, recebiam ameaças dele, caso as
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correspondências não fossem divulgadas.
Além disso, outro fator que pode ter influenciado na publicação das notícias são os critérios
de noticiabilidade, pois de acordo com Erbolato (1978, p. 61), uma notícia que escolhe, por
exemplo, um critério de proximidade, quer atingir os leitores da região de Baía de São Francisco e
de acordo com o autor, “todas as notícias locais possuem essa característica. A pessoa que tem um
problema a perturbá-la”. Ou seja, naquele contexto, os crimes cometidos naquela região poderiam
ser um problema para os moradores e, isto posto, era de seu interesse, uma vez que existia um
assassino à solta na região.
Outro critério que pode encaixar-se na cobertura jornalística do Caso Zodíaco é o critério de
impacto, que segundo Erbolato (1978, p. 61), “é um abalo moral, causado nas pessoas por
acontecimentos chocantes ou impressionantes.” No caso das notícias dos assassinatos, de certa
forma, eram um abalo para a população que morava nas proximidades onde ocorreram as mortes.
Também outro critério é o de aventura e conflito, que segundo o autor, “são notícias de
assassinatos.”
Além do mais, o critério de interesse humano, de acordo com Erbolato (1978, p. 62),
apresenta notícias que contam histórias de grandes catástrofes e acidentes em que há vários mortos
e feridos ou assuntos da ONU. Ou seja, esse critério também se encaixaria na cobertura do caso,
pois conforme ocorrem as mortes, era de interesse humano informar os habitantes sobre o perigo
iminente de um assassino em ação.
O critério de expectativa ou suspense, segundo Erbolato (1978, p. 64), trata de “assuntos que
levam o leitor a procurar os jornais diariamente a fim de saber se houve solução para determinados
casos, que chegam a provocar expectativa ou suspense.” Conforme as cartas eram publicadas nos
jornais, poderia haver um alvoroço da parte dos leitores do San Francisco Chronicle para saber
quais seriam os próximos crimes ou se o criminoso teria sido preso.
Também pretende-se observar por meio da análise dessas reportagens qual a importância de
serem publicadas as informações a respeito dos crimes, pois segundo Traquina (2008, p. 63), os
critérios de seleção de uma notícia são determinados por meio do valor-notícia em que são
identificados elementos que tornam um simples fato em notícia.

A previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se à existência de critérios de
noticiabilidade, isto é, à existência de valores-notícia que os membros da tribo
jornalística partilham. Podemos definir o conceito de noticiabilidade como um
conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento
jornalístico, isto é, possuir um valor como notícia. (TRAQUINA, 2008, p. 63).
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Antes de um fato tornar uma notícia, de acordo com Traquina (2008), deve ser algo
extraordinário que fuja do cotidiano. Por isso os critérios de noticiabilidade são importantes para
verificação de um fato com potencial a ser noticiável.
Mauro Wolf (1985, p. 240) também fala a respeito do valor que uma notícia tem. Para Wolf,
dentro da rotina de uma redação na maioria das vezes existe um padrão de seleção de notícia que
determina aquelas que são baseadas em fatos do cotidiano e aquelas que têm potencial de ganharem
destaque em uma edição do jornal.
os valores/notícia que, na realidade, não sobrevêm apenas no momento da seleção,
mas um pouco durante todo o processo produtivo, inclusive nas fases de feitura e de
apresentação das notícias, quando são postos em destaque precisamente os
elementos de relevância. (WOLF, 1985, p. 240).

Notícias diferentes daquelas consideradas “matérias de gaveta” ou “frias”, também passam
por um processo de seleção até mesmo para escolher o que será destacado pelo jornalista ao
escolher noticiar determinado fato. Segundo Traquina (2008, p. 78), esse processo de seleção das
notícias descrito por Wolf, era baseado em critérios que avaliam os fatos em relação a sua
importância e interesse como notícia e também critérios ligados ao contexto em que o fato se insere
e o que será destacado ou omitido na notícia.
No caso da seleção das reportagens do Caso Zodíaco, o valor-notícia que está também
relacionado aos critérios de seleção dos fatos seria o da infração, pois de acordo com Traquina
(2008, p. 85), “por infração refere-se sobretudo a violação, transgressão das regras. Assim podemos
compreender a importância do crime como notícia.” Entretanto, para o autor, fatos que envolvem
crimes são considerados rotineiros, mas podem ganhar destaque caso seja, “ um crime mais
violento, com maior número de vítimas, equivale a maior noticiabilidade.” (TRAQUINA, 2008, p.
85).
Por isso, os critérios de noticiabilidade são fundamentai dentro da análise da cobertura
jornalística do Caso Zodíaco para compreender quais valores-notícia foram determinados para a
seleção dos fatos que sairiam no jornal e se ele, por si só, justificam a divulgação de assassinatos
violentos.
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3. SENSACIONALISMO
O sensacionalismo já estava presente desde o surgimento dos jornais há séculos atrás graças
a invenção da prensa gráfica de Gutenberg em 1450 na Europa. Segundo Briggs e Burke (2006, p.
24), o método de impressão gráfica era utilizado para imprimir diversas edições de livros em curto
tempo. Com isso, foi possível que séculos depois surgisse rastros da fase pré-moderna do jornal.
Na Inglaterra no século XVII, as “folhas volantes” eram uma espécie de folhetocom avisos
políticos e religiosos. Segundo Traquina (2008, p. 64), nesses folhetos também eramnoticiados
assassinatos e novidades sobre a monarquia e decisões reais, mas o que chamava a atenção dos
leitores eram temas ligado a abominações, milagres e catástrofes, ou seja, qualquer notícia
considerada bizarra e grotesca para a época.
As notícias de milagres e criaturas consideradas estranhas, segundo Traquina (2008, p. 66),
eram publicadas junto com ilustrações e caricaturas que descreviam como eram os monstros que
apareciam misteriosamente nas cidades. Além disso, principalmente no período da Inquisição em
que a Igreja Católica perseguia pessoas, em sua maioria mulheres acusadas de bruxaria, esses
folhetos circulavam notícias sobre feiticeiras e bruxas.
Outro aspecto que chamava a atenção dos leitores das “folhas volantes” era a descrição dos
homicídios. Segundo Traquina (2008, p. 65), “muitas delas se relacionavam com homicídios e
enforcamentos de assassinos. [...] tinham relatos, escritos na primeira pessoa, de arrependimento de
assassinos esperando a morte.”
Nos Estado Unidos, no mesmo século, segundo Traquina (2008), nascia o jornal que criou a
ideia de jornal popular que temos hoje, o New York World, que trazia em seu conteúdo notícias do
gênero investigativo. Sobre o jornal, Angrimani(1995, p. 19)acrescenta que nesse material também
circulavam histórias sobre milagres, acontecimentos considerados bizarros, catástrofes etc. Já na
França, no século XIX, os canards6, jornais populares que traziam fait divers, em português fatos
diversos,

apresentavam

histórias

diferentes

ou

de

caráter

criminal.

O termo fait divers foi citado por Barthes na sua obra Essais Critiques, publicado em 1964,
na qual ele estuda a estrutura desses textos, em que informações simples podem ser transformadas
em algo catastrófico, assim como a notícia do bebê diabo, citada por Angrimani (1995, p. 145), era
apenas uma criança que nasceu com uma deformidade na coluna, mas que boatos transformaram a
história em algo sobrenatural e fora do comum.

[...] o fait divers, pelo contrário, é uma informação total, ou mais exatamente,
6

Segundo Amaral (2011), o termo significa um conto absurdo ou não verídico.
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imanente; ele contém em si todo seu saber: não é preciso conhecer nada do mundo
para consumir um fait divers; ele não remete formalmente a nada além dele próprio;
evidentemente, seu conteúdo não é estranho ao mundo: desastres, assassinatos,
raptos, agressões, acidentes, roubos, esquisitices, tudo isso remete ao homem, a sua
história, a sua alienação, a seus fantasmas, a seus sonhos, a seus medos […]
(BARTHES, 1964).

Segundo Barthes, o fait divers é um tipo de informação que não exige tanto aprofundamento
para ser interpretado pelos leitores e por se tratar de fatos que podem se assemelhar ao cotidiano ou
até mesmo fugirem dele, tornaram-se atrativos naquela época.Dejavite (2001, p. 1) acrescenta que o
fait divers “significa fatos diversos que cobrem escândalos, curiosidades e bizarrices, caracteriza-se
como sinônimo da imprensa popular e sensacionalista.” Ou seja, por serem fatos de fácil
compreensão, era considerado um elemento do jornalismo popular.
Essa forma de jornalismo conhecida como popular é adaptada em uma linguagem de fácil
acesso, com imagens ilustrativas e acessível à comunidade mais carente e não alfabetizada. Na
França, os primeiros jornais do século XVII, os periódicos chamados Gazette de France e Nouvelles
Ordinaires, já continham características dos jornais sensacionalistas. Segundo Amaral (2011), em
1836, surgiram os jornais populares La Presse e Le Siécle que eram uma espécie de folhetim sobre
notícias chocantes e sensacionalistas.
Acerca do sensacionalismo presente atualmente, Angrimani (1995, p. 53) cita que os jornais
trazem algo relacionado à morte todos os dias, seja de maneira indireta ou escancarada, dependendo
da relevância do fato ou da postura que o jornal adota. Porém, a diferença entre o veículo
considerado sério e o sensacionalista, é que coloca a morte em grande destaque tanto na capa,
quanto em seu interior.
Nos Estados Unidos, com o surgimento do jornal New York Sun, segundo Traquina (2008, p.
67) “dava ênfase às notícias locais, às histórias de interesse humano, e apresentava reportagens
sensacionalistas de fato surpreendentes”. O veículo ficou famoso por ser acessível a todos e por
trazer em suas páginas histórias trágicas sobre crimes que fugiam de coisas do cotidiano.
De acordo com Angrimani (1995, p. 53), apesar de nem todos os jornais colocarem a morte
em destaque, ela está constantemente presente e é isso que faz com que os veículos impressos
sensacionalistas atraiam os leitores e façam com que procurem os periódicos com mais detalhes
sobre crimes.
No Caso Zodíaco, o jornal San Francisco Chronicle não se intitula sensacionalista.
Entretanto, segundo Angrimani (1995, p. 54), “tanto o leitor do jornal ‘sóbrio’, quanto aquele que
prefere o sensacionalismo, se interessa pelo crime, pelo rapto, pelo acidente, pela catástrofe”. Ou
seja, mesmo que o jornal não esteja ligado a um conteúdo sensacionalista, este tipo de notícia rende
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uma manchete de jornal.
Por isso, neste artigo foi realizada uma análise a respeito dos termos considerados
sensacionalistas e a recorrência deles, presentes em duas reportagens sobre os crimes associados ao
Caso Zodíaco. Com esta análise foi verificado que nas reportagens há um apelo emocional,
especialmente pelo fato de o Zodíaco reivindicar o assassinato de jovens conhecidos em
comunidades religiosas. Segundo Pedroso (2001, p. 50), uma das estratégias utilizadas pelos jornais
é provocar sensações seja por meio de recursos visuais, textuais ou ideológicos. E, intencionalmente
ou não, com este tipo de notícia este caráter sensorial era despertado.

4. ANÁLISE
Com base nos apontamentos dos capítulos anteriores, divididos em critérios de
noticiabilidade e sensacionalismo, cada reportagem apresentada neste artigo foi traduzida pela
autora. A escolha das reportagens foi feita conforme a disponibilidade de conteúdo digital e,
especialmente, levando-se em conta os textos baseados nas cartas do Zodíaco.
Imagem 1 - Carta enviada ao jornal juntamente com os códigos criptografados.

Fonte: Illana Casoy e Tom Voigt (2014)

Levando-se em conta o corpo do trabalho e a proposta analítica, partiu-se para a aplicação
deste processo. Dentro desta análise, foi levado em conta o destaque dado a cada uma das matérias,
se foram longas e ocupavam um grande espaço nas páginas dos jornais com imagens e textos, se
contém termos sensacionalistas e se atendem a alguns critérios de noticiabilidade.
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Na análise de trechos dessas reportagens sobre o Zodíaco foi possível verificar se os critérios
de noticiabilidade foram cumpridos pelos jornalistas.
Assim, como pré-requisito para ser feita uma análise de conteúdo, foram tabulados dados de
cada uma das reportagens e divididos em dois quadros. Também por meio da categorização dessas
reportagens foi possível separá-las de acordo com os critérios de noticiabilidade que atendem.
O primeiro quadro busca analisar os critérios de noticiabilidade que se encaixam em cada
matéria. Já o segundo quadro, trata-se de termos sensacionalistas utilizados pelos jornalistas para
descrever os crimes ocorridos. Em negrito estão destacados os critérios de noticiabilidade e os
termos considerados sensacionalistas.
Quadro 1 - Apresentação dos critérios de noticiabilidade presentes nas reportagens

TÍTULO DA MATÉRIA

DATA

CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE

Letter Claims Writer Killed
Cabbie, 4 Others (Escritor de
Cartas de Reclamações
Matou Taxista e outros
quatro)

15/10/1969

Proximidade: Assassinato em São Francisco;
Expectativa/Suspense: Por se tratar da confissão do
assassino de ter matado a vítima citada na notícia e
mais outras quatro que estavam desaparecidas ou
sendo investigadas as mortes;
Impacto: Por se tratar de uma notícia chocante sobre
uma série de assassinatos;

'I've Killed Seven' The Zodiac
Claims ('Eu matei sete',
Zodíaco reivindica)

12/11/1969

Proximidade: Este critério está presente nessa notícia
porque aconteceu dentro da redação do jornal ao
receber uma carta do assassino assumindo autoria de
alguns crimes;
Expectativa/Suspense: A notícia apresenta este
critério porque trata de assassinatos nas proximidades
e que estão ligados a assassinatos em série;
Impacto: Por se tratar de uma notícia chocante, inédita
e do próprio criminosos contatar a redação;
Raridade: Este critério encaixa-se nesta reportagem
por ter sido um fato bizarro e inédito do assassino
entrar em contato com o jornal.

Quadro 2 - Apresentação dos termos sensacionalistas presentes nas reportagens.

TÍTULO DA MATÉRIA

DATA

TERMOS SENSACIONALISTAS

Letter Claims Writer Killed
Cabbie, 4 Others (Escritor
de cartas de reivindicações

15/10/1969

“Desafio mórbido”
“[...] amostra de tecido sangrenta que o escritor
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alega ter sido arrancado da camisa do taxista morto. ”

matou taxista e outros
quatro)

“Paul Stine, 29 anos, que foi morto a tiros em seu
táxi…”
“[...] compulsão psicótica de se gabar dos
assassinatos…”
“[...] o homem apontou a arma para Stine e puxou o
gatilho, matando o motorista instantaneamente.”

'I've Killed Seven' The
Zodiac Claims ('Eu matei
sete', Zodíaco reivindica)

12/11/1969

"[...] Zodíaco quebrou o silêncio ontem para
reivindicar o crédito por mais dois assassinatos - a
possibilidade de as jovens adolescentes terem sido
esfaqueadas até a morte em San Jose três meses
atrás."
“’Até o final de outubro, eu matei 7 pessoas’, Zodíaco
se gabou em duas cartas dirigidas ao The Chronicle em
que ele provocou a polícia por não ter conseguido
pegá-lo. ”
"[...] o assassino em massa incluiu outra parte da
camiseta que arrancou do motorista de táxi de São
Francisco, Paul Stine, vítima de 11 de outubro."

Imagem 2 - Notícia com o retrato falado do assassino, após o envio da primeira carta aos jornais.
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Fonte: Archive San Francisco Chronicle (1969)

A imagem 2 apresentada a primeira reportagem, publicada em 15 de outubro de 1969, a
respeito das cartas do assassino em que o próprio assume autoria na morte de sete vítimas. No topo
da página do jornal é exibida a primeira carta do assassino em série, enviada para a redação e um
retrato

falado

feito

pela

polícia.

Em um trecho da reportage, é descrito o que veio junto com a correspondência que seria um
pedaço de tecido coberto de sangue de uma das suas vítimas, um motorista de táxi que estava
desaparecido e foi encontrado morto dias antes da edição do jornal ser publicada: “O último desafio
mórbido foi uma carta para o Chronicle contendo uma amostra sangrenta de pano que o autor
afirmou ser um pedaço da camisa do motorista de táxi morto.”7 (SAN FRANCISCO CHRONICLE,
1969).
O fato de dar destaque a carta e ao retrato falado já denotam, em parte, características do
sensacionalismo, além de novamente apresentar o discurso de autoridade, se apoiando em fontes
oficiais. De acordo com Motta (2013, p. 202), o uso de nome como Polícia Federal identifica que
aquela informação é oficial, reconhecida e confirmada, traz um ar de autoridade a reportagem.
No texto, também há uma descrição em detalhes do crime e uso das palavras “desafio
mórbido” e “assassino psicótico”. De acordo com Barros (2009, p. 25), criminosos que cometem
“[...] The latest morbid challenge was a letter to The Chronicle containing a bloddy swatch of cloth which the writer
claimed was torn from the shirt of the dead taxi driver. ”
7
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assassinatos em série geralmente são retratados pela imprensa como um indivíduo com patologia
mental, ou seja, esta ideia em uma notícia sensacionalista sempre será associada ao psicopata.
Também segundo o autor, a utilização de termos como “mórbido” ou “morte”, reforçam a morbidez
da

notícia

e

seu

conteúdo

ligado

a

violência.

Outro ponto, foi o jornal San Francisco Chronicle ter publicado o conteúdo imposto pelo
assassino depois do prazo estipulado por ele, a fim de não comprometer as investigações do caso.
No que diz respeito ao critério de noticiabilidade, o jornal respeitou o critério de proximidade, já
que o assassino agia em na Baía de São Francisco. Também há o critério de suspense e de impacto
que deixavam os leitores curiosos e apreensivos para saber o que aconteceria a seguir.

Imagem 3- Artigo a respeito da confissão nas cartas do assassino.

Fonte: Archive San Francisco Chronicle (1969)

A imagem 3 mostra o artigo publicado em 12 de novembro 1969, onde o jornalista policial
Paul Avery descreve as cartas recebidas pela redação do jornal, em seu conteúdo o próprio
assassino assume autoria de sete mortes. O texto é curto e não ocupa muito espaço no jornal, porém
os critérios presentes são os de Proximidade também por tratar-se de crimes que aconteceram em
lugares próximos e principalmente por relatar sobre o que aconteceu na redação do jornal ao
receberem as cartas do assassino.
Também, outro critério é o de expectativa ou suspense, porque assim como as demais
notícias fala a respeito dos assassinatos e é uma cobertura de crimes de um assassino em série.
Assim como o critério de impacto por tratar de um fato chocante, inédito e do próprio criminosos
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contatar a redação. Outro critério que poderia encaixar-se neste artigo seria o de Raridade por trazer
um fato bizarro e pela primeira vez um criminoso procurar os jornais para assumir seus crimes.
Um dos elementos sensacionalistas que possivelmente podem estar presentes neste artigo é
na maneira como o jornalista relatou os fatos, isto pode transparecer ideias pessoais, estereótipos e
até mesmo opiniões a respeito dos crimes. Segundo Márcia Amaral (2005, p. 3), “São redigidas a
partir de formas narrativas, pautadas por símbolos, estereótipos, frases feitas, metáforas e imagens”.
Ou seja, a maneira como o jornalista se refere aos fatos pode trazer características sensacionalistas a
notícia e alterar maneira como será transmitida para os leitores.

5. CONCLUSÃO
Após a análise destes textos jornalísticos a respeito da repercussão das cartas
enviadas pelo Zodíaco à redação, reivindicando uma série de assassinatos, é possível perceber que
as notícia atende ao critério de noticiabilidade de proximidade por se tratar de reflexo de crimes que
ocorreram na área de cobertura do jornal. O critério de expectativa ou suspense também está
presente por se tratar de tema relacionado a crime e morte. Este requisito também se encaixa no
critério de impacto por ser uma notícia chocante sobre assassinato. Mais do que isso, o suspense
criado ao dar visibilidade ao assassino fica potencializado.
Pode-se, portanto, que nestes textos publicados pelo jornal norte-americano San Francisco
Chronicle a respeito do Caso Zodíaco, cumpriu-se o uso dos critérios de noticiabilidade ligados a
notícias de caráter policial.
No que diz respeito às questões sensacionalistas foram identificados termos e adjetivos que
poderiam ser substituídos por palavras mais amenas e sem adjetivação, com um tom menos
alarmista. À exceção do uso destes nuances terminológicos, entende-se que o jornal cumpriu a
missão jornalística de informar. Além disso, há a justificativa da publicação das cartas em função
das ameaças e como forma de poupar mais vítimas.
Em trecho do livro Zodíaco, de Robert Graysmith (2007), inclusive, o jornalista relata que
por diversas vezes a redação ficou no impasse de atender as ordens do assassino para que não
ocorressem mais mortes. Além disso, os profissionais trabalhavam constantemente com a polícia
norte-americana em busca de descobrir a identidade do assassino em série.
Com isso, compreende-se que os valores-notícia determinados para a seleção dos fatos
noticiados no jornal San Francisco Chronicle foram baseados nos critérios de noticiabilidade,
especialmente de impacto e expectativa, além de proximidade, dada a própria relevância dos fatos.
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AS NARRATIVAS SOBRE A QUESTÃO SOCIAL:
UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA1
Wellington NARDES2
RESUMO
No presente artigo, analisamos as práticas e os processos educomunicativos das escolas municipais
e estaduais da cidade de Joinville, ao norte de Santa Catarina, que discutem questões sociais como
as políticas públicas e os direitos humanos tornando públicas, pela internet, as produções textuais e
audiovisuais dos alunos sobre essas e outras temáticas relacionadas. De modo amador e artesanal,
eles elaboram suas contra-narrativas ao status quo hegemônico com discursos críticos e formatos
criativos que se opõem completamente à mídia convencional e tradicional fortemente vinculada aos
poderosos com escusos interesses culturais, políticos e econômicos. Os resultados desta pesquisa
indicam que pelos projetos de educomunicação os alunos se apropriam de modo significativo sobre
as múltiplas questões sociais tornando-as objeto de net-ativismo em suas páginas nas redes sociais e
em fóruns de discussão na internet que, de certo modo e em alguma
medida,democratizourelaçõesereduziuofossoentreosdominanteseosdominados.
Palavras-chave: Educomunicação; Escolas; Internet; Narrativa; Questão Social

INTRODUÇÃO

As crises econômicas do século XX e, sobretudo, da última década são indícios da derrocada
do capitalismo. Assim, novosmodelossocietáriose,consequentemente,alternativaseconômicas que
sequer conhecemos hão de substituir o capitalismo. Isso não é especulação assistemática. Trata-se
de uma observação histórica e análise de conjuntura. Na História, naturalmente, os dias do
capitalismo podem durar cinquenta ou cem anos, porém, as diversas crises do capital são sintomas
do fim deste modelo.
O capitalismo é o espaço de correlação de forças cujos protagonistas são os grandes
empresários, donos de fortunas e de impérios, que concentram expressivas porcentagens da riqueza
do mundo. O jogo de interesses, de forças e de decisões disputado em nome do dinheiro pelos
denominados proprietários do capital promove patologias sociais especialmente nocivas à classe
trabalhadora que, em situação de vulnerabilidade social, padece com o desemprego, a pobreza, a
miséria e a fome, etc.
O surgimento de tais mazelas e de suas consequências sociais de toda ordem é uma das
principais razões pelas quais o capitalismo está em absoluta decadência. Podemos dizer que esses

1Trabalho inscrito para o GT Crítica da Mídia do 10 oENPECOM.
2 É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA/USP), nardes@usp.br. É bolsista do CNPQ.
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desdobramentos obrigam o Estado, em todas as esferas, a atuar na criação/implementação de
medidas compensatórias que promovam ou que tentem promover equidade social e que se
materializam em políticas públicas e/ou políticas sociais. No entanto, tudo isto se constitui numa
arena de disputas políticas, ideológicas e filosóficas que se externalizam e se explicitam por meio de
movimentos e manifestações organizados por grupos sociais que se mobilizam pelos seus direitos.
Demodoquepossamosmelhorcompreendertodasessasquestões,noprimeiro
artigo

desenvolvemos

um

referencial

teórico-conceitual

capítulo
sobre

públicasesuasrelaçõescomocapitalismo,asociedadeeoEstado.Assim,aposteriori,

deste
políticas

realizamos

uma

análise histórico-conjuntural sobre o nosso sistema de proteção social no Brasil que, atualmente,
dispõe de políticas sociais cujas quais poderíamos citar o “Fome Zero”, “Bolsa Família”, o “Minha
Casa,

Minha

Vida”,

a

“Lei

de

Cotas”,

entre

outraspelaigualdaderacialedegênerobemcomopelosdireitosLGBT’s.
Noentanto,éfatoquegeralmentetaispolíticassãoalvosdediscursosmoralistas e meritocráticos.
Essas narrativas de parte conservadora da sociedade são contra políticas públicas de
“compensação”,

o

que,

semanticamente,

denota

que

deproteçãosocialéumaesmoladoEstadoaospobres.Osmaisabastadossãocríticos

política

ferrenhos

dos

“programas assistencialistas” que os governos costumam criar não por iniciativa própria, mas por
pressões da sociedade, das entidades e dos movimentos. Mesmo assim, o investimento no setor é
deveras

baixo

como

se

fosse

uma

filantropiadoEstadoàquelessujeitosque,geralmente,sãotaxadosdepessoas de menos sorte.
De verdade e pelo contrário são vítimas do capitalismo selvagem que usurpa seus direitos
de cidadão e quaisquer vestígios de dignidade humana. O capitalismo sucumbe, em absoluto, os
direitos

humanos

dos

sujeitos

que

parecem

amordaçados

peloautoritarismoepelaexploraçãodocapital.Elesnãotempossibilidadesetampouco oportunidades para
unir vozes, por quaisquer meios, que reúnam suas narrativas de luta e resistência e que bradam por
dignidade humana, por ampliação da justiça e equidade social, pelosdireitoshumanos e pelas
políticaspúblicasdeproteçãosocial.
Nessesentido,alternativasdearticulaçãodevozesedisseminaçãodenarrativassobre a coisa social
parecem se ensaiar nas escolas públicas de Joinville/SC, por meio da educomunicação e da internet
a partir de projetos sobre os quais dissertamos no segundo capítulo deste artigo. Nossa hipótese é de
que, estimuladas pelas práticas educomunicativas de produção e de disseminação de narrativas no
ciberespaço, as discussões sobre as questões sociais extrapolam limites do espaço educativo e não
apenas são veiculadas na internet por meio de narrativas sociais em distintos formatos
educomunicativos como também se tornam, entre os alunos, objeto de ativismo social.
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Metodologicamente, o questionário pareceu o melhor instrumento de pesquisa. Foram dez
alunos

de

distintas

escolas

desta

cidade

que

responderam

cinco

sobresuaspercepções/representaçõesacercadaquestãosocial,daeducomunicação

perguntas

edainternet.

No

terceiro capítulo ponderamos sobre as respostas ao questionário pelo qual podemos mapear a
opinião dos alunos sobre direitos humanos e políticas sociais e, sobretudo, observar quais são seus
comportamentos nas mídias sociais acerca das temáticas em questão. Por fim, pelo questionário,
vamos analisar projetos/oficinas de educomunicação: como oferecem melhores condições de
apropriação das discussões e como contribuem na construção de pensamento consciente e crítico
sobre

o

tema.

Oscapítulosdialogamsobreaquestãosocialeaeducomunicação,relacionando-asa

partirdeprojetos/oficinasdasescolaspúblicasdeJoinville/SC,nossoobjetodeestudo.

1. A QUESTÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
As relações entre o capitalismo e as políticas públicas e sociais se constituem reação em
cadeia.

A

fabricação

demercadoriasé,fundamentalmente,oresultadodoprocessocapitalista.

Ossujeitosdasclassesdesfavorecidasqueconstituemasmassasdassociedades,majoritariamente,nãotêmc
ondiçõesfinanceiras de adquirir essas mercadorias (chamadas de bens duráveis, semiduráveis e não
duráveis)

entre

os

quaiscitamosimóveis“deluxo”,carros“doano”,tênis“demarca”,relógios“importados”,
“franceses”

e,

abstratamente,

não

podem

participar

de

happy

perfumes

hours

às

sextas-

feirasouproporcionarpasseiosemfamília,idasaocinemaouviagensnasférias.
Quando

muito,

esses

sujeitos

tem

o

mínimo

para

sua

sobrevivência

e,

portanto,nãoatendemàdinâmicado mercadoeàsdemandaspropostaspelocapitalismo que, por meio de
processos de seleção, promove a exclusão dos indivíduos. Tal fenômeno é consequência da lógica
de

consumo

e

provoca

conflitos

nas

“arenas

sociais”

cujo

resultadoéaquestãosocialque,segundoSouza(2006),seconstituipeloembateentre
trabalhoecapitalouentreoperáriosepatrõesqueeclodiunomomentoemqueaclasse
trabalhadorasepercebeuvítimadessesistemaautoritárioeexplorador.
A mobilização da classe operária, de entidades de classe e de movimentos sociais pressiona
o Estado a criar/implantar políticas públicas e políticas sociais que tenham em seu DNA a
promoção da equidade social mesmo que por força de Lei porque, perante a Constituição, somos
todos

iguais.

No

entanto,

o

autoritarismo,

a

exploraçãoeasconjunturaseconômicasdocapitalismoconturbaramanoçãodedireito e de cidadania.
Assim,

as

políticas

públicas

e

sociais
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são,

portanto,

maneira

do

EstadocompensarperdashistóricasesefazercumpriroquedeterminaaConstituição.

É pertinente, uma vez mais, observar que mazelas sociais que se constituem consequências
do capitalismo costumam impulsionar o Estado a atuar na criação e implementação de políticas
públicas de caráter social, especialmente, por partidos “de esquerda”. No entanto, há que se
reconhecer que por si só, o Estado (leia-se governo) sequer se sensibilizaria e tampouco se aplicaria
não fosse a pressão de “forças externas”3 como as entidades de classe e os movimentos sociais.
Embora pareça utópico e por demais ingênuo esse olhar social, o Estado (e/ou os
governos)necessitaseaproximaredialogarcomoscidadãossobreaspolíticaspúblicas
lhesdireito

àvozacercadesuasdemandassociais.No

entanto,asnarrativas

oferecendo-

desses

sujeitos

são

absolutamente desprezadas pelo Estado que, pelo contrário, não se aproxima desses aos quais se
destinam as políticas públicas sociais.
Taldistanciamentopromovemúltiplasinsatisfaçõesdetodosostiposecostuma provocar rebeliões
sociais das classes mais desfavorecidas que procuram se articular do modo que for possível para
ecoar

vozes

de

luta

e

de

resistência

contra

os

conluios

docapitaledapolíticaquesealiaramemproldosinteressesemcomum.Mesmoassim,

são

escassasasalternativasdopovoparasemanifestar/rebelarcontraosistemae,quando ousam, as narrativas
“de direita” chamam isto de “vadiagem/vagabundagem”.
Então, não há outra maneira, senão pela Educação, de formar cidadãos mais conscientes/
críticos sobre processos sociológicos/ideológicos e, tal qual Freire (2000), romper os movimentos
cíclicos

da

sociedade.

Nesse

sentido,

compreendemos

que

o

ensino-

aprendizagemnosespaçoseducativospode
contemplaradiscussãosobreaquestãosocialpormeiodedidáticapedagógicainovadoraqueofereçaempoderamento
emformadearticulaçãodevozesedeativismo,especialmente,àscriançaseaosjovens.
Assim, eles podem reunir elementos para melhor compreender a complexidade
daquestãosocial:relaçõeshistóricas/contemporâneasentreocapitalismo,asociedade e o Estado. Aí,
compreendendo-a, hão de perceber que políticas públicas de proteção social são absolutamente
legítimas. Mesmo assim, Souza (2006, p.28) afirma que “cada tipo de política pública vai encontrar
diferentes

formas

de

apoio

e

de

rejeição

e

quedisputasemtornodesuadecisãopassamporarenasdiferenciadas”.Nestesentido, ousamos dizer que

3

A participação popular nas decisões políticas, na criação e implementação das políticas sociais se dá por meio de
instituições e movimentos que se multiplicaram como associações, sindicatos, conselhos que se aplicam na defesa dos
direitos constitucionais e, atualmente, podem se organizar pela internet.
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as políticas sociais, embora se constituam direito inviolável, são as mais combatidas pelas narrativas
de

determinados

segmentos

da

sociedade

cujos

os

interessesestão

mancomunadoscomaeliteeocapitalemdetrimentodopovoemsi.
As

políticas

públicas

de

proteção

socialseconstituemrespostasdoEstadoàquestãosocialqueseacentua,
emmeadosdoséculoXIX,quandoaclasseoperáriasedespertouparamanifestações/ mobilizações contra
o capital criando seus sindicatos e outros meios de interferir e/ou intervir no curso do capitalismo.
Nessa época, por exemplo, são fundados os partidos comunistas e socialistas, ambos articulados
contra o capitalismo e em prol do Welfare State4 que se torna imperativo ante à questão social e aos
movimentos. As políticas de proteção social se constituem, portanto, a maneira pela qual o Estado
atende as demandas da classe trabalhadora.Teixeira (2007, p.46) observa que:
Os sistemas de proteção social públicos surgem nos países capitalistas
ocidentais,comorespostaàquestãosocial.Sãoresultantesdaspressõesdas lutas sociais que
agregam e adensam reivindicações, trazendo à cena pública os problemas sociais
transformados em demandas políticas, introduzindo-as no campo das disputas políticas e
das prioridades de políticas públicas.

É equivocada a narrativa “da direita” de que políticas de proteção social são as migalhas do
Estado para os miseráveis. Os sujeitos menos privilegiados não precisam apenas desse “mínimo”
para sobrevivência e sim que as políticas de proteção social: a) sejam processos de inclusão social e
ressocialização; b) impeçam a perpetuação da exclusão, da miserabilidade e da pobreza; c)
promovam

a

cidadania,

a

liberdade,

aparticipaçãopopulareajustiçasocialed)garantamdireitosconstitucionais:políticos, civis e sociais dos
sujeitos. Teixeira (2007, p.49) analisa/pondera que:
As políticas de proteção social apesar de se desenvolver em duas vertentes paralelas - a dos
direitos sociais e a da filantropia - não as diferencia quanto ao seu traço paternalista e
conservador, associando a “igualdade perante a lei” à política do favor, do compadrio e do
favoritismo, à medida que a intermediação política entre dominantes/dominados, exercida
pela burocracia estatal, não chega a romper a sobrevivência das relações clientelistas.

É que, de modo geral, o Estado sempre temeu o surgimento de figuras públicas e/ou
populares que, eventualmente, pudessem emergir do povo, organizar mais pessoas e multiplicar as
mobilizações tumultuando a relação com a sociedade. Para Teixeira (2007, p.49), o Estado
pretendia “evitar a constituição de sujeitos políticos, fora da arena de controle, cuja consequência é
a transmutação de direitos em concessões”. A autora afirma que:

4

O conceito de Welfare State (Estado do Bem-Estar) representa o Estado assistencial que garante os padrões mínimos
de Educação, Saúde, Habitação, Renda e Seguridade Social a todos os cidadãos.
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Aanulaçãodapolíticacomoarenadenegociaçãoéoperaçãodesilenciamentodaclassetrabalhador
a, seja tutelando-a, cooptando suas lideranças, seja reprimindo-a, controlando suas
manifestações pela força ou mediante políticas sociais. Todavia, essas medidas não anulam
os conflitos; e as lutas sempre ressurgem, as quais se deve todo o esforço de
democratização do país e à constituição das políticas sociais como mecanismo de respostas
às necessidades concretas dessas classes, mesmo que imediatas.

Se à época, na década de 1930, o Estado temia o povo, quanto mais hoje que a) nossa
Democracia

parece

mais

consolidada;

b)

nosso

desenvolvimento

cultural/

tecnológicooferecemelhorescondiçõesec)nossasinstituiçõesestãomaisarticuladas. Efetivamente, o
que queremos dizer é que nesse Brasil de 2018, o Estado tem ainda mais razões para temer o povo,
os movimentos sociais e as entidades de classe. Hoje, nãohámaisrepressãodaDitaduraeainternete
asmídiasdigitaisoferecemmúltiplas

possibilidades

de

articulação

política:

mobilizações

e

manifestações. Assim, portanto, a “massa” tem inúmeros meios para promover uma verdadeira
revolução nesse país e pressionar o Estado em defesa das políticas sociais em favor de pobres,
negros, gays, mulheres, crianças e/ou quais são historicamente explorados pelo capitalismo.
Mesmo assim, o povo pode melhor usufruir o direito à liberdade de expressão e pensamento,
multiplicando vozes de luta e resistência acerca das questões sociais. Nos espaços educativos, por
exemplo,

através

daproduçãodemídiasalternativas,

crianças/jovenspodemfazerecoarsuasposições/opiniõescontraosistemacapitalista. A educomunicação
é

um

instrumento

de

cidadania

porque

seus

projetos

compreensãodeprocessossociológicoseestimulamposicionamentocríticopormeio
textuais/audiovisuais

em

caráter

de

ativismo

social

que

são,

permitem

de

produções

a

posteriori,

publicadasnainternetparaomundointeiroler,vereouvir.Vejamosopróximocapítulo.

2. A VOCAÇÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO

A educomunicação é a prática social que se constitui de múltiplas ações na interface entre a
Comunicação

e

a

Educação

e

que

pretende,

entre

outras

coisas,

criar

ecossistemascomunicativos5nosespaçoseducativoscom intuito de melhorar/qualificar a ação
comunicativa

e

o

processo

de

ensino-

aprendizagemnessesambientes.Soares(2002,p.115)defineeducomunicação como:

5.

O conceito de ecossistema comunicativo consiste na harmonia entre os elementos que compõem um espaço ou
ambiente em que convivem diariamente inúmeras pessoas. Entende-se que, a exemplo do meio físico, onde há
sistemas áridos/fechados assim como sistemas abertos e repletos de vitalidade, também há nas instituições de ensino,
nos ambientes sociais e no ciberespaço pessoas oriundas de diversos sistemas de comunicação nos quais são
submetidas a algumas normas de acordo com a cultura de comunicação daquele grupo/região. Todas as maneiras de
relacionamento comunicacional com regras previamente definidas se constituem esses ecossistemas comunicativos.
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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.

É assim, portanto, o conjunto de aprendizagens significativas tanto em seu próprio processo
quanto pelos seus resultados em si. É uma concepção em toda a complexidade da coisa.
Compreendemos que o processo é dialógico, colaborativo, democrático e participativo em absoluta
horizontalidade nas relações e que os resultados são, entre outros, como os sujeitos do processo
educomunicativo se apropriam das múltiplas temáticas, sobretudo as questões sociais, fortalecendo
e

transformando

pensamentos

e

ideologias.

Embora

sejam

tempos

distintos

da

educomunicação,processoeresultadossãoindissociáveiseigualmentefundamentais.
De um lado da ação, em suas práticas nos diversos ambientes educativos, a educomunicação
discute e problematiza os meios analógicos enquanto produtores de sentidos ressignificando seus
formatos e suas concepções, a partir de produções educomunicativas como jornal escolar, rádio e
TV escola. De outro lado, costuma utilizar a internet em suas práticas veiculando discussões sobre
questões sociais neste ciberespaço e propondo subversões narrativas ou contra narrativas ao status
quo hegemônico por meio de concepções filosóficas/ideológicas que se materializam em blogs,
spots e vídeos. A vocação da educomunicação é, portanto, oferecer uma alternativa/possibilidade
pela qual excluídos/marginalizados possam, nos espaços educativos em geral, elaborar suas
narrativas e ampliar vozes sobre a questão social como um todo.
2.1. A INTERNET COMO “INSTRUMENTO” EDUCOMUNICATIVO
A internet é um instrumento de reverberação/disseminação de vozes sobre a questão social
pela qual se promovediscussõestemáticas, instâncias de participação, ensaios de Democracia,
disputas de narrativas e confrontos filosóficos/ideológicos em representações que negociam entre si
uma pluralidade de mediações em que todos influenciam e são influenciados. Contudo, acabam
sendo tangenciados pelo pseudo-anonimato. Um clique não transforma mundo e nem o revoluciona.
A internet não é um território livre, mas reduziu o histórico fosso entre dominantes e dominados.
Nas plataformas digitais com acesso prático, constante e instantâneo à internet, a noção de
“emissor, mensagem e receptor”, sugerida pelo modelo matemático de comunicação, é totalmente
ultrapassada porque compreende unidirecionalmente a comunicaçãocomo ato mecânico e não como
ato social complexo. Os usuários da internet desempenham simultaneamente todas as funções neste
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processo, diferente de outros meios de comunicação analógicos, como por exemplo, a televisão e o
rádio pelos quais o espectador desempenha tão somente o papel de receptor desses “meios
massivos” e não tem o poder de interferir, pelo menos imediatamente, nos conteúdos.

Os meios de comunicação compõem o processo de socialização dos sujeitos, mas isso não é
via de mão única. Os próprios meios e seus conteúdos constantemente modificam práticas em
função das respostas da sociedade em geral e suas múltiplas transformações. Assim, a visão do
processo de comunicação não é polarizada, mas entende tal qual Martín-Barbero (2003) que
emissão e recepção constituem um processo imbricado de produção e circulação do conteúdo
midiático e o receptor, portanto, também é sujeito do processo de comunicação. Na perspectiva de
uma cultura digital podemos dizer que, de certo modo, no ciberespaço se explicita o conceito de
comunicação como processo de relação, interação e diálogo; como troca de sentido, de negociação e
de conflito; como um processo mais participativo e democrático, embora disputas/ confrontos de
representações sejam absolutamente comuns nessa arena de narrativas e ideologias que é a internet.
Não somos ingênuos a ponto de dizer que a internet equalizou as questões sociais e que
pode,

por

si

só,

transformar

o

mundo

tornando-o

socialmente

eigualitário.Oquepodemosdizeréqueainternetreduziuadistânciaentredominantes

mais

e

justo

dominados

proporcionando trazer à público, ao debate e ao ativismo, questões antes encubadas pelos meios
tradicionais

que

são,

senão

propriedades

dos

poderosos,fortementevinculadoseconomicamente,politicamentee/ouculturalmenteaospróprios.Nesse
sentido, Jenkins,GreeneFord(2014,p.206)observamque:
As vozes ativas, descrevem com frequência, o poder crescente da blogosfera como um
desafio para jornalistas e para a mídia comercial, falando da diminuição da autoridade da
grande mídia ou da ameaça que essas fontes de mídia livre representam para as instituições
de práticas herdadas.

A internet é, por excelência, um ambiente de livre expressão, sempre imediata e instantânea.
As redes sociais, os fóruns de discussão, os blogs e os sites costumam oferecer fácil usabilidade
que, a toda hora, incentivam seus usuários a se manifestar sobre tudo e qualquer coisa. Essa é uma
demanda social relativamente recente: todo mundo quer ser ouvido, lido e assistido também. Neste
sentido, Martín-Barbero (2014) afirma que a circulação do saber é uma profunda transformação que
uma sociedade podesofrerprovocandoosurgimentoeasofisticaçãodenovaspráticassociais.
O ativismo da causa social, salvo raras exceções, não tem espaço nos meios analógicos mais
tradicionais como o jornal, o rádio e a TV. Isto porque, em sua maioria, os meios hegemônicos
orientam suas práticas pelos interesses da política e do capital e, portanto, não oferecem nem voz e
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nem vez para ativistas de questões sociais como os direitos humanos e as políticas sociais. No
ciberespaço, pelo contrário, tudo pode ser dito e viralizado com expressivo alcance de pessoas,
especialmente, em tempos que o acesso à internet cresce exponencialmente no Brasil.
Os meios alternativos como, por exemplo, Mídia Ninja6 e Jornalistas Livres7 se popularizam
sobretudo porque utilizam o ciberespaço em plataformas online e gratuitas para a difusão de suas
mensagens. Ambos, entre outros, produzem/circulam contra-narrativas em defesa de políticas
sociais, denunciam todo tipo de violação aos direitos humanos e se engajam em inúmeras pautas
pela ampliação da justiça social em comunhão com a “esquerda”.
As práticas educomunicativas realizadas nas escolas públicas são orientadas por discussões
que qualificam o processo de ensino-aprendizagem e inspiradas por essas mídias alternativas que se
avolumaram na última década, sobretudo, no Brasil. É que se percebeu na internet a oportunidade
de tornar públicas as produções dos alunos sobre a temática da questão social. Aliás, a internet
oferece possibilidades de produção e publicação educomunicativa: um jornal virtual, uma emissora
de rádio, um canal de TV e outras quantas pelas mídias sociais, fóruns de discussão, blogs e sites.
Assim,

ainterneté

uminstrumentoeducomunicativopelaqualprojetostornampúblicasaproduçãodepensamento/opiniãoso
breacoisa social tal como ponderamos a seguir.

2.2. A PRÁXIS EDUCOMUNICATIVA
Fundamentalmente, é assim que a coisa funciona na práxis educomunicativa das escolas
públicas de Joinville/SC: num primeiro momento, os alunos participam de grupos coletivos com
discussões transdisciplinares sobre a questão social. Nesse espaço todos tem vez e voz em relações
horizontalizadas,

democráticas

e

dialogadas.

É

nesse

ambiente

de

projetos/oficinas

educomunicativos mediadas por professores/ educomunicadores que os alunos se apropriam
minimamente sobre o tema e são incentivados a iniciar um processo de pesquisa, estudo e
investigação. É um exercício “jornalístico” de procura à informação, de formação de opinião e,
concretamente, de produção de mídias em formatos/extensões publicáveis na internet: texto, áudios
e vídeos para as mais variadas plataformas, posteriormente publicadas no ciberespaço.
Oprocessodeproduçãodemídia,alémdecoletivo,colaborativoedemocrático, dialoga com o
repertório crítico sobre a questão social que os alunos desenvolvem durante as discussões coletivas.
É o mesmo repertório que provoca um ativismo social no ciberespaço, especialmente, em suas
páginas nas mídias sociais. Podemos dizer que ao participar das discussões nas oficinas e das
6.
7.

Rede descentralizada de mídia de esquerda com atuação em mais de 250 cidades no país.
Mídia em redes, democrática e pluralpela diversidade e pela defesa dos direitos humanos.
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produções de mídia sobre políticas sociais, direitos humanos, meritocracia, desigualdade, racismo e
homofobia, os alunos se conscientizam sobre processos sociológicos, históricos e contemporâneos.

Esse ativismo pelas causas sociais na internet entre os alunos é consequência dos projetos
educomunicativos realizados por algumas que promovem qualificação do processo de ensinoaprendizagem

e

uma

formação

para

cidadania

participativa.

alunostêmapossibilidadedemanifestar,pelainternet,suasnarrativassobreaquestão

Os

social.

Essa

oportunidade e possibilidade os meios hegemônicos não conseguem oferecer. Os alunos que
participam de projetos de educomunicação começam a perceber pelo próprio processo que os meios
hegemônicos não falam de questões sociais. Deste modo, eles desenvolvem uma capacidade crítica
quanto

ao

monopólio

de

mídia

e

entendem

a

questão

social

de

modo

mais

contextualizado/circunstanciado.
Neste sentido, a prática educomunicativa se constitui de processos e resultados que se
aproximam

dessa

temática.

Dizemos

que

pela

educomunicação

relacionamcomasnarrativasquetransitamporaíeconstroemseusrecortesnarrativos

os
sobre

alunos
a

se
coisa

desenvolvendo uma compreensão acerca da complexidade da questão social o que pode contribuir
na formação de crianças/jovens tornando-os mais críticos sobre nosso modelo de sociedade. A
educomunicação provoca a formação de sujeitos com competências/habilidades para compreender e
se posicionar nesse universo de disputas de narrativas sobre o social e seus aspectos social, político
e histórico.

3. AS ESCOLAS, A QUESTÃO SOCIAL E A EDUCOMUNICAÇÃO
Podemos dizer que esse último capítulo é de articulação teórica e diálogo com
nossoobjetodeestudo.Vamosdiscutirquantitativaequalitativamenteosresultadosda pesquisa de campo
que relaciona a questão social e os projetos de educomunicação no âmbito das escolas públicas
municipais/estaduais

da

cidade

de

Joinville,

no

estado

deSantaCatarina,aosuldoBrasil.Aanálisedosdadoscoletadosapartirdaaplicação
dequestionáriospodeelucidartodateorizaçãodosdoisprimeiroscapítulosdesteartigo.
Então,nestecapítulovamos,fundamentalmente,contextualizarnossoobjetode
estudo,oteordoquestionárioemsieoprocedimentodecoletadedadosdiscutindo-a metodologicamente e
reunindo as principais respostas para numerá-las e analisá-las.
A cidade de Joinville é a maior do estado de Santa Catarina e, frequentemente, recebe títulos
pela qualidade na Educação. Atualmente, o município possui o universo de 123 escolas públicas (84
municipais e 39 estaduais), entre as quais, dez escolas desenvolvem projetos de educomunicação,
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direitos humanos e políticas sociais. Deste modo, nossa decisão foi aplicar questionários somente
com perguntas abertas usando as mesmas questões com dez alunos(as), um(a) de cada escola, sendo
cinco meninos e cinco meninas. Todos participam de projetos de educomunicação e, nessa pesquisa,
foram selecionados aleatoriamente de maneira isenta para não comprometer o artigo.

Asperguntasseorientampelaspercepções/representaçõesdosalunossobreaquestão
social,ainterneteaeducomunicação.Assim,pelasrespostasaoquestionáriopodemos mapear a opinião
dos alunos sobre direitos humanos e políticas sociais e, sobretudo, observar seus comportamentos
nas mídias sociais acerca desses temas. Por fim, analisamos como os projetos de educomunicação
que são desenvolvidos oferecem/contribuem na condição e apropriação das discussões, bem como
dos temas, auxiliando a construção de um pensamento autônomo, mas ao mesmo tempo
crítico/consciente sobre a temática. As perguntas do questionário foram as seguintes:
1

Você é a favor ou contra os direitos humanos e as políticas sociais? Por quê?

2

Você já publicou/postou algo nas suas redes sociais sobre questões relacionadas aos direitos
humanos e as políticas sociais? O quê?

3

Você costuma opinar, defender ou repudiar direitos humanos e as políticas sociais em suas
redes sociais? Comente. Exemplifique.

4

Você participou ou participa de fóruns de discussão sobre esse tema? Quais?

5

Você acredita que pelos projetos de educomunicação da sua escola, você melhor se apropriou
dessas discussões e construiu um pensamento consciente e crítico sobre a temática? Explique.

Como não podemos, por questões éticas da pesquisa científica, revelar nomes
dascriançasedosjovensentre13e17anos,nesseartigovamosnomeá-lospelasigla CJ (criança ou jovem)
acompanhada

de

números

de

“identificação”.

As

suas

respostas

podemilustrar/elucidardiscussõesesempreserãoexpostasipsislitteriseemitálico. Vamos socializar as
falas

que

sejam

representativas,

que

ofereçam

possibilidades

deanáliseequecontribuamparaatestarmosourefutarmosanossahipótesedepesquisa.
Enquantoelaborávamosasperguntasdoquestionário,pensávamosnãoapenas no teor propriamente dito
como também na ordem que apresentaríamos as questões. Metodologicamente, decidimos que a
pergunta 1 devia localizar o aluno em seus posicionamentos sobre a questão social de modo que
orientasse as demais respostas a partir de sua opinião sobre os direitos humanos e as políticas
sociais. Nós esperávamos que a maioria fosse a favor, no entanto, precisamos reconhecer que a
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proporção surpreendeu: de dez alunos apenas um disse ser contra e mal se justificou. O gráfico
revela, visualmente, a posição dos alunos acerca disto. Vejamos:
1 - Vo cê é a f av o r o u co n t ra o s d ireit o s h u man o s e
as polít icas sociais? Por quê?

1

9

A favor

Contra

Assim,amaioria,portanto,éafavordosdireitoshumanosedaspolíticassociais.

Nesse

sentido,

dizemos que os projetos de educomunicação voltados a essa temática parecem oferecem elementos
para

uma

compreensão

mais

ampla

e

complexa

das

questõessociológicas,históricasecontemporâneas.Oprocessoeducomunicativoque
sedápeladiscussãodatemática,pesquisa,produçãoepublicaçãodemídiastornaos
alunosmaisconscientesecríticossobreaquestãosocial.Emsuamaioria,essesalunos

parecem

mais

alinhados à política “de esquerda” e compreendem, de um lado, que as políticas sociais são
legítimas e oferecem ensaios de equidade social para aqueles que foram historicamente explorados
pelo

capitalismo

e,

de

outro

lado,

que

os

direitos

humanossãoinvioláveisegarantemadignidadehumanaeaintegridadedossujeitos.
Conquanto,ascriançaseosjovensengajadosnosprojetosdeeducomunicação
sedispõemaescutarooutroecompreenderassuasnarrativassobreaquestãosocial.
majoritariamente,

disseram

ser

favoráveis

às

políticas

sociais

Assim,
e

aos

direitos

humanos.Noquestionário,elesopinaram/ argumentaramcomcertapropriedadeacerca dessa temática.
Inúmeros mencionaram projetos cujos quais produzem áudio ou vídeo documentários e nos quais
entrevistam

os

indivíduos

em

situação

menosfavorecidosemarginalizadospelasociedade.Éexercício

de

vulnerabilidade,
educomunicativo

demobilizaçãosocialedecidadania.Podemosperceberqueesseprojeto,emespecial, sensibiliza crianças
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e jovens que compreendem a questão social como um todo complexo. Essa sensibilização se
dápeloexercíciodeescuta/diálogocomooutro,princípiofundantedaeducomunicação.

Inúmeras respostas demonstram absoluta apropriação sobre a questão social. Os alunos que
se manifestaram a favor dos direitos humanos e das políticas sociais podem ser representados pela
fala de CJ6 que respondeu assim à primeira pergunta:
Eu sou a favor das políticas sociais e dos direitos humanos porque oferecem abertura
social, proteção e defesa para as aqueles que vivem em condições mínimas de
sobrevivência ou que sofrem algum tipo de preconceito racial ou sexual. Então eu sou a
favor dos direitos das minorias como um todo. Quando estudamos História, entendemos
que políticas sociais e direitos humanos são justos e precisam ser garantidos por lei em
todos os governos. (CJ6)

Essa resposta é elucidativa e exemplifica o posicionamento majoritário entre as
criançaseosjovensqueparticipamdosprojetosdeeducomunicação,direitoshumanos
epolíticassociaisrealizadosemescolaspúblicas(municipais/estaduais)deJoinville/SC.
Detodomodo,umarespostasedestacouentreasoutraspelograudecriticidade. O respondente ao
questionário não apenas disse ser a favor dos direitos humanos e das políticas sociais como criticou
veementemente o capitalismo e a elite. CJ8 disse:
Os empresários e os ricos não concordam com as políticas sociais que o Estado
desenvolve, por pressão popular, para atender as necessidades das pessoas. O curioso é
que durante as crises econômicas eles recorrem a esse mesmo Estado para fazer
empréstimos, quitar suas dívidas e salvaguardar seu patrimônio. Para a elite, o dinheiro
público pode servir para resolver seus problemas, mas não para garantir direitos e
liberdades individuais aos pobres e aos menos favorecidos. Quer dizer, o capitalismo é
uma hipocrisia. (CJ8)

Podemos dizer, assistematicamente, que é dessa maneira contundente que os alunos dos
projetos

de

educomunicação

costumam

se

manifestar

acerca

da

questão

socialnãoapenasduranteasdiscussõescomseuscolegascomonainternet também, em suas páginas nas
redes sociais ou em fóruns temáticos. Eles, primeiramente, se apropriam sobre questões
sociológicas e, ao compreendê-las, parecem se inquietar com as injustiças da sociedade
transformando-se

em

ativistas

pelas

causas

sociais.

Naturalmente,essefenômenonãoaconteceabruptamentecomonumestalodededos.
Éumlongoprocessopeloqual,paulatinamente,osalunosseapropriamdacoisasocial

e

se

revoltam/rebelam contra o status quo político, econômico e cultural da sociedade.
Assim, para que pudéssemos analisar o comportamento dos alunos na internet, a segunda, a
terceira e a quarta perguntas se relacionam e dialogam com a hipótese. Nós perguntamos,
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respectivamente,

se

nas

redes

sociais

e

nainterneta)elespublicam/postamalgo;b)opinam,defendemourepudiam;c)participam de algum fórum
de discussão sobre direitos humanos e/ou políticas sociais. As três questões se aproximam e,
portanto, os gráficos estão, em sequência, a seguir:
2 - Você já publicou/posto u algo nas suas redes
sociais sobre questões relacionada s aos direitos
humanos e as políticas sociais? O quê?

4
6

SIM

NÃO

3 - Você cost uma opinar, defender ou repudiar
direit os humanos e as políticas sociais em suas
redes sociais? Comente. Exemplifiqu e.

1

9

SIM
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NÃO

4 - Você part icipou ou participa de fóruns de
discussão sobre esse tema? Q uais?

3

7

SIM

NÃO

Podemos observar que, embora com números distintos, nas três perguntas as
respostas“SIM”superaramasrespostas“NÃO”.Assim,portanto,emtodasasquestões a maioria disse
que lida ou lidou com múltiplas questões sociais na internet. De modo especulativo ousamos dizer
que

se

o

questionário

tivesse

sido

aplicado

aos

alunos

quenãoparticipamdessesprojetosdeeducomunicação,osresultadosseriaminversos. Isto porque, em sua
maioria, os alunos são indiferentes com temas desse tipo. No processo de observação das escolas é
frequente encontrar alunos que, a qualquer ensaio de abordagem das questões sociais, costumam
dizer no senso comum que “não gostam de política”. Se na escola já não estão dispostos à
discussões sobre, quanto menos na internet em seu tempo de lazer. O que queremos ponderar é que
os projetos de educomunicação parecem promover uma aproximação entre crianças/
jovensediscussõessociológicase,emestágioseguinte,estimularonet-ativismosocial
demodonatural,consequencialenãointencional.Silva(2010,p.04)afirma que:
Há, deste modo, uma urgência em repensar as formas de fazer comunicação, atentando para
sua função, inegavelmente, educativa. A educomunicação surge, portanto, com a proposta
de refletir acerca do uso das tecnologias em prol de uma real democratização ou apenas em
favor da reprodução de um sistema alienante e opressor. Esse campo de estudo e de
intervenção
social,
oqual,estudiososdacomunicaçãoedaeducação,chamaramdeeducomunicação,
propõe
o
engajamento consciente dos indivíduos na estrutura social a qual pertencem.

Astrêsperguntasobtiveram,entreosalunos,um“discursomédio”derespostas que se repetiram
inúmeras vezes. Então, nessa ocasião, as falas de CJ3, CJ1 e CJ9 pareceram mais abrangentes,
respectivamente,

como

respostas

às

questões

2,

3

e

4.

Assim,compartilhamosaseguiressasfalasmaiselucidativasediscutimosaposteriori.
Sim,publiqueiepublicocomfrequênciaporquenosprojetoseducomunicativos
aprendemos
muita coisa e me sinto seguro para falar sobre esses assuntos. Eu geralmente falo algo
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sobre os artigos dos direitos humanos que tratam de liberdade de religião ou crença,
forma de vida e liberdade de gênero. Também publico e compartilho textos, imagens e
vídeos em defesa de negros e gays. Quando a gente produz mídias na educomunicação da
escola, eu também publico. Eu não tenho medo e nem vergonha de me expor. (CJ3)
Sim, quando alguém da direita fala mal dos direitos humanos na minha rede social, eu
defendo e me posiciono a favor. Meu argumento é que as pessoas que sofrem na sociedade
atual são vítimas do capitalismo e da exploração. As políticas sociais, pelo menos,
oferecem oportunidades. (CJ1)
Sim, participo de vários, mas o “Jovens de Esquerda” é o que mais eu e meus amigos da
educomunicação gostamos porque todos pensam como a gente e nós aprendemos mais
argumentações para defender nosso ponto de vista que é favorável aos direitos humanos e
as políticas sociais. (CJ9)

As respostas antecipam a discussão com a qual findamos o artigo. Precisamos observar que
os alunos parecem atribuir aos projetos de educomunicação esse modo de agir na internet e nas
redes sociais. É notável a habilidade com a qual lidam sobre a questão social e a competência crítica
de se posicionar com elementos/argumentos. O que podemos perceber quantitativamente pelos
gráficos e qualitativamente pelas falas é que, efetivamente, os alunos parecem dominar em absoluto
essa temática e torná-la objeto de net-ativismo. Podemos perceber que tudo acontece além da
escola. Eles não estão interessados em nota ou algo do tipo, mas se reconheceram cidadãos a partir
dos projetos de educomunicação: discussões teóricas entre colegas; pesquisa sobre a temática em
pauta; produção de “mídias jornalísticas” em texto, áudio e vídeo; entrevistas com pobres, negros e
gays; publicação dessas produções no ciberespaço.
Todo esse movimento permite a disseminação de suas narrativas sociais de luta, de
resistência e de defesa em prol de si próprios, de seus pais, de seus familiares e dos sujeitos em
geral. Essas narrativas não são “profissionais” e nem tem amplitude de disseminação por grandes
meios de comunicação. Porém, desenvolve nessas crianças e jovens, sensos de responsabilidade, de
cidadania e de pertencimento. E, se formos otimistas/utópicos/idealistas, podemos acreditar que a
união de milhões de narrativas sociais a partir da educomunicação pode, um dia, fazer coro em
Joinville

enomundopressionandogovernantesemproldedireitoshumanosedepolíticassociais

pormeiodemobilizaçõessociaisemmídiasalternativas.Silva(2010,p.03)observaque:
A
contra
hegemonia
surge
dos
movimentos
sociais
que,
preocupadoscomaemancipaçãopopularnecessáriaàmudançadasociedade, passam a propor
formas de sensibilização. Os meios de comunicação, teoricamente, divulgadores da
informação de qualidade, isenta e preocupada com o bem estar social, na prática, não
cumprem por completo esta função. Dessa insatisfação com a mídia “oficial” surge a mídia
“alternativa” como opção aos processos hegemônicos de comunicação, e possui, portanto,
relação com a democracia. A mídia alternativa compreende uma gama de possibilidades de
se fazer comunicação, cujo foco principal é a garantia dos processos comunicativos
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horizontalizados, nos quais a população possa ser tanto receptora quanto
produtora/emissora
de
informação.
Nesse
modelo
proposto
devehaver,defato,avalorizaçãodadiversidadesocioculturaledosprincípios democráticos que
devem estar expressos nas formas de construção coletiva.

Aúltimaperguntadoquestionário,sobreaqualcomentamosemalgummomento,
versouexplicitamenteacercada“efetividade”dosprojetosdeeducomunicação,direitos
humanosepolíticassociais.Éque,emborasuspeitássemosqueasquestõesanteriores

pudessemrevelar

algo e comprovar a hipótese (o que, de fato, aconteceu), quisemos garantir que eram
corretas/válidas nossas percepções sobre o objeto. CJ4 afirma que:
Os projetos de educomunicação foram fundamentais para eu entender tudo sobre direitos
humanos e políticas sociais. Eu gosto muito das oficinas, das conversas, das nossas mídias,
das entrevistas. E educomunicação fez a escola ter sentido pra mim. Acho que hoje sou
mais
informado
e
tenho
mais
conhecimentotantoquepublicoeopinosobreoassuntonainternete“navida”.

Uma vez mais, ainda em justificativa à adição dessa pergunta ao questionário, ponderamos
sobre nossa desconfiança de que, eventualmente, a apropriação sobre a coisa social entre os alunos
pudesse ser oriunda da família ou de outros vínculos sociais que não dos projetos de
educomunicação

da

escola.

Porém,

as

respostas

revelaramocontrárioerefutaramadesconfiança.Ográficorevelaosnúmeros.Vejamos:
5 - Você acredita que pelos projetos de
educomunicaç ão da sua escola, v ocê melhor se
ap ro p rio u d essas d iscu ssõ e s e co n st ru iu u m
pensament o consciente e crítico sobre a
t emática? Explique.

2
8

SIM

NÃO

Então, 8 de 10 alunos parecem ter atribuído aos projetos de educomunicação
essascapacidades,habilidadesecompetênciasparatratardaquestãosocialnainternet

e

“na

vida”

tornando-se ativistas sociais. Assim, podemos afirmar que os resultados sobretudo da quinta
pergunta e do questionário em geral indicam que pelos projetos de educomunicação os alunos, de
fato, se apropriam de modo tão significativo sobre as múltiplas questões sociais tornando-as objeto
de net-ativismo em suas páginas nas redes sociais e em fóruns de discussão na internet. Podemos
dizer que, de certo modo e em alguma medida, a internet democratizou as relações e reduziu o fosso
entre os dominantes e os dominados. Isto porque, embora em escala incomparável aos meios
hegemônicos mancomunados com a elite e o capital, a internet pelo menos oferece a possibilidade
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de articulação/disseminação de narrativas de subversão ao status quo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro capítulo se fundamentou na construção de um referencial teórico-conceitual
sobre políticas públicas e as etapas que compunham o processo de criação e implementação de uma
política pública. Inevitavelmente, o desenvolvimento se debruçou sobre o viés das políticas públicas
e de suas relações com o capitalismo, a sociedade e o Estado. Depois, desenvolvemos uma análise
histórica e conjuntural acerca das políticas públicas e do sistema de proteção social no Brasil
separando-o historicamente em dois e observando seus contextos sociais, políticos e econômicos.
No segundo capítulo dissertamos, especificamente, sobre a educomunicação do ponto de
vista da teoria e da práxis alinhando-a aos direitos humanos e às políticas sociais, e à sua vocação
de estimular/ampliar vozes narrativas sobre a questão social.
No terceiro capítulo ponderamos sobre as questões metodológicas articulando os resultados
do questionário aplicados a dez alunos das escolas públicas de Joinville, pelo qual, averiguamos a
opinião desses alunos sobre a questão social, suas práticas nas redes sociais e a influência da
educomunicação nesse modo de pensar e de agir.
Oartigoconstróiparalelosentreaquestãosocial,aeducomunicaçãoeainternet. Os resultados da
pesquisa de campo demonstram a comprovação da hipótese de que a prática educomunicativa das
escolas de Joinville/SC, em última instância, promove o net-ativismo social. Podemos dizer que
ensino-aprendizagem

torna-se

mais

efetivo

quando,nãoraramente,osalunosseapropriamtãosignificativamentesobreaquestão social que passam a
se

manifestar

na

internet

defendendo

causas

sociais

ciberdemocráticasdeparticipaçãoelaboradorasapartirdeumaaçãoengajada/coletiva

em

formas

nas

mídias

digitais. A educomunicação parece, portanto, incentivar a disseminação das narrativas de luta, de
resistência

e

de

subversão

acerca

das

questões

sociais

em

defesadepobres,negrosegays,emsuma,dosdireitoshumanosedaspolíticassociais.
Nossa hipótese, portanto, está confirmada. De todo modo, reconhecemos que a discussão
não está fechada e que novos elementos colaboram para compreensão desse fenômeno que se dá
pela relação entre a educomunicação e a questão social.
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DIREITO À IMAGEM: VER E SER VISTO NO CINEMA NEGRO1
Vinícius Alves de Oliveira2

RESUMO
Esse artigo tem por objetivo produzir uma crítica às estruturas do audiovisual brasileiro em relação
a ausência expressiva da população negra frente a produção cinematográfica. Buscando em Jacques
Rancière e Jean-Louis Commoli uma restituição do lugar político da arte, esforço-me por produzir
uma crítica ao cenário do cinema brasileiro a partir dos esforços engendrados para se produzir um
Cinema Negro que represente o lugar que o negro ocupa no social por sua ótica. A ideia de uma
ótica social do negro é o que fundamenta que um direito à imagem não é apenas a presença do
negro como personagem no cinema, mas também um direito à produção de sua própria imagem pela
possibilidade que o cinema oferece de ‘contar-se’. O Cinema Negro é apresentado dessa forma
como uma tentativa de restituir o lugar político do cinema em sua potência de redefinir os espaços e
dar visibilidade àqueles que estão invisíveis, mas tem por dificuldade superar a dimensão fóbica da
visão do Outro nos meios midiatizados, colocando o Cinema Negro como um esforço combativo às
estruturas racistas do Brasil.
Palavras-chave: Cinema Negro; política; imagem.

1. INTRODUÇÃO
O que é ainda acreditar no cinema como potência? Isso é, como reanimar sua possibilidade
de redistribuir o estatuto das coisas no mundo e fazer crença de que sua operação não está
ultrapassada? Buscar colocar o cinema, mas também o audiovisual em geral, em uma posição de
potência perpassa questionar sua produção, seu lugar de midiatização nos processos
comunicacionais. O que diz seu gesto, sua inscrição no mundo? É pensando por esse viés que existe
aqui um esforço por visualizar o horizonte cinematográfico no problema político que lhe pertence: a
questão do Outro. Qual Outro? Já que essa palavra pode apontar para uma virtualidade na questão
da alteridade e um solipsismo descuidado na descrição de sua irredutibilidade. O Outro é relacional,
é o não-eu, mas também aquele que é também o lugar de onde me enuncio. Por esse motivo, o da
dependência da coexistência, atravessa o Outro uma fobia de esconder sua concretude para produzir
um eu sem consequências, despovoado de outra coisa senão sua presença. O cinema permite
instituir essa fobia quando descuidado e destituído de sua condição política. Qual o Outro que o
cinema brasileiro vem negando? O negro.
Essa realidade foi descrita pelo recente relatório do Boletim Gemaa sobre gênero e raça no
audiovisual brasileiro, explicitando a participação ínfima de negros na direção, produção de roteiros
1
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e protagonismo em filmes de grande bilheteria. Assim, um continuísmo das estruturas racistas do
país aparece como problema à representatividade das populações negras, localizando um entrave do
escopo democrático sobre como constituir o direito à inclusão como um ‘direito a se ver’. Partindo
disso, buscamos contextualizar os embates e desafios que se encontram em produzir um Cinema
Negro no Brasil. Através de Jacques Rancière e Jean-Louis Comolli, busco integrar novamente o
gesto político no interior da arte cinematográfica na forma pela qual o Cinema Negro se expressa
como uma fome pela revolução contra os lugares comuns da visibilidade dos corpos no social.

2. SER VISTO
O espetáculo é, necessariamente, produzido por uma relação. A posição de um ou mais
corpos em ação diante um público produz para o espetáculo teatral uma definição que atravessa um
paradoxo, sua natureza de dependência com o espectador. O paradoxo do espectador, como chama
Jacques Rancière3, implica que a relação deve conter uma diferença intrínseca aos lugares do
espetáculo, entre aqueles que o conduzem e aqueles que o assistem. É uma diferença que descreve
uma relação de poder, não há uma enunciação que eufemize essa constatação; aqueles que
conduzem o espetáculo são os que possuem a maestria de sua produção, os detentores do agir,
enquanto os espectadores passivos se localizam por sua ignorância na separação espacial que o
palco impõe de distância da ação.
Com isso, o paradoxo provém mais profundamente da manutenção desse lugar do
espectador em que sua ignorância é também resultado de uma alienação. Sua condição passiva é o
exemplar platônico de uma prisão pelas aparências, ausência condenável do conhecimento de como
se engendra o drama4. A questão do espetáculo não se separa do cinema, afinal, a pretensa
imobilização do espectador pela imagem produzida por aqueles que detêm a expertise de manipulála é persistente. Acredito, porém, que o caso do drama teatral conduzido para o cinema produza
outras posições do espectador, uma vez que ele possa ser produzido no interior do próprio centro da
ação. A questão do blackface norte-americano no cinema provoca um caso dessa especificidade
onde, ainda que o negro se encontre no cinema, quando seu personagem é o elemento central de
uma trama, o sujeito de ação, este é interpretador por um branco, mas se sua presença é passiva o
personagem pode ser interpretado por um negro.
A estrutura que se reproduz nesse exemplo histórico é igualmente a relação de poder que
identifica o sujeito de visibilidade sobre o sujeito invisível. Para além da violência contida na
intenção desse ato de depreciação de um grupo social, nota-se uma estratégia de alienação em que
3
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mesmo quando o corpo negro aparece o negro é invisível, impossibilitado de ocupar sua própria
imagem. O cinema nacional encontra as mesmas condições da fundação de uma posição de
conhecimento contra um lugar de ignorância, uma vez que o negro no cinema é impelido aos papéis
menores em que sua passividade se repete frente ao protagonismo branco. A representatividade no
áudio visual brasileiro em geral é um problema de marcas profundas e é essa ausência da população
negra na representação que alerta para a sua condição de espectador na sociedade. Além disso, essa
ausência de representatividade que reproduz um lugar comum entre as relações sociais e o áudio
visual especifica um silenciamento das próprias estruturas que condicionam a população negra à
invisibilidade.
Ao se esconder o negro da representação esconde-se os confrontos que marcam seu lugar.
Esse gesto constata uma estratégia, não uma simples aparição da ação de estruturas históricas. O
caso é uma outra operação do que ficou conhecido como o ‘mito da democracia racial’ no Brasil,
ideia que extingue o confronto étnico-racial no país por aferir uma pretensa cordialidade dessas
relações, argumento que na verdade esconde a tensão racial pela própria estabilidade das estruturas
racistas5. A democracia racial aparece como um manejo dos tensionamento entre a casa grande e a
senzala, algo que Sales Júnior chama de integração subordinada. É essa integração, produzida por
regras de sociabilidade para os negros, que introduz um manuseio físico e simbólico do espaço
como um ‘perto, mas distante’, introduzindo o negro no cotidiano, mas invisibilizando sua
expressão racial por um pacto de silêncio sobre a cor da pele entre as partes 6. A distribuição no
enquadramento pictórico e fotográfico das famílias coloniais é indicativo dessa condição, os
senhores brancos estão ao centro, enquanto seus escravos negros nas laterais, produzindo um ponto
cego; o cinema reproduz esse mesmo enquadramento frame a frame.
Esse modo de tomar o cinema, quando a imagem é utilizada como subtração do real,
envolve os perigos latentes da representação visual quando sua produção está na origem e posse de
alguma hegemonia política, fazendo com que a realidade inflexível possa ser acobertada pelo véu
da imagem manipulável ideologicamente. Em um período em que a comunicação passa do
monopólio da letra para o imagético, isso que Marie-José Mondzain chama de ‘mercado das
visibilidades’ se produz ao endereçar ao olhar uma imagem como produto que se pretende faltoso
ao sujeito7. Como o caso do mercado econômico, esse mercado elimina do consumo ou oferece
produtos de segunda mão aos que não estão nas intenções daqueles que pretendem criar uma
5
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comunidade de mercado baseada na exclusão para demarcar os signos de sua distinção 8. Consumir a
própria imagem passa a ser um privilégio, um exemplo de superlativo no domínio visual daquela
parcela que já é dominante no poder constitutivo das relações sociais.
À falta de uma imagem endereçada ao negro e seu desejo de se ver, aumenta-se a fome pela
constituição de um lugar do qual seja possível articular sua condição, fazendo com que essa
carência de identificação faça gerir o estado de inação da população negra no áudio visual. É dessa
dificuldade que decorre a experiência de ‘se descobrir negro’, como uma fricção contra a
democracia racial em que o lugar demarcado da diferença negativa surge em retardo por efeito da
elucubração branca em fazer com que sua visibilidade majoritária seja um fato despercebido. O
problema da minoria não seria, através dessas indicações, compreendido apenas por condições
numéricas e a dificuldade de sua expressão na arena política, mas também perpassaria a indicação
de que sua falta de representatividade é uma forma estratégica de desarticular sua presença concreta
da realidade, ao que negar a participação na imagem é negar sua participação em um mundo
contemporâneo que se articula pela visualidade. Tal sugestão é ainda de maior preocupação quando
essa minoria é na verdade a mais expressiva em números no Brasil (50,7% com negros e pardos,
IBGE 2010)9.
3. VER
Um dos furos nessa estrutura da pacificidade racial ensaiada foi denunciada pelo Cinema
Novo na década de 1960 no Brasil, cinema que se produz na intenção de denunciar uma realidade
negada à visão. O Cinema Novo inaugura no país a imagem como uma questão política que aponta
o dedo para a crueza da miséria e da desigualdade como a paisagem nacional que não pode ser
subtraída do áudio visual. A ‘Eztetika da fome’ de Glauber Rocha10 condiciona uma maneira de
gerir os efeitos do cinema do interior dos tensionamentos sociais, fazendo da violência a estética de
um povo faminto por ser ouvido e visto quando são escondidos da vista por um país que não
suporta a própria miséria. Essa busca da fome como um saber, uma forma de sentimento que
exemplificaria o brasileiro, aponta para essa possibilidade de tornar o espectador uma figura
emancipada, uma figura de ação na própria produção do cinema. É por saber que o olhar configura
uma posição de poder (diferente do teatro) que o Cinema Novo busca se aproximar do que é visto
pela pobreza.
Mas esse gesto do Cinema Novo produz a atitude necessária para produzir o que se conhece
8
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hoje como Cinema Negro? Apesar das convergências e mesmo da inclusão do negro no Cinema
Novo, há uma outra situação que o Cinema Negro vem buscado demarcar. Ainda que o argumento
de que seu nascimento tenha sido conjunto, uma nova atitude se relaciona às intenções do Cinema
Negro brasileiro no interior da paisagem produzida por Glauber Rocha, a ideia de que direito à
imagem é também o direito de produzir imagens. O direito à imagem é um direito ao olhar. A
descrição de Viviane Ferreira11 sobre esse deslocamento é indicativa, o Cinema Negro deixa de ser
a estética da fome do Cinema Novo para voltar-se para uma estética do faminto. Essa fome por
produzir a própria imagem, de buscar comunicar um lugar do qual os cineastas brancos não
poderiam ver mais do que é possível por entre frestas, é a caracterização do gesto que habita esse
cinema, busca que não deixa de também ser caracterizado por uma luta.
As evidências desse embate aparecem nos números do último Relatório do cinema brasileiro
(1995 - 2016)12. A posição de direção e roteiro no áudio visual tem um número ínfimo de
participação negra (nenhuma direção foi feita por homens ou mulheres negras entre 1976 e 2016 /
2% é a porcentagem de homens negros na produção de roteiro, estando nenhuma mulher negra
presente nos dados), diferença gritante com a participação expressa por homens brancos (85% é o
número de homens brancos na direção e 71% na produção de roteiro). Esses números reproduzem a
posição de poder do olhar, da separação entre aquele que tem uma experiência válida de ser
mostrada e o que não tem. O Cinema Negro se encontra assim no desafio de buscar a desconstrução
da iconografia do negro no cinema para tomar a imagem do domínio branco, mas também essa
tomada da imagem é igualmente a busca por atuar na sua produção; ser espectador de si mesmo. Em
um país construído pelo negro, estabelecer um cinema nacional em que este se ausenta é instituir o
racismo como extermínio da história negra, essa ausência faz do áudio visual um agente de
violência. Dessa forma, o Cinema Negro não pode se ver se não como uma tomada dos meios de
produção da imagem. A máquina, fora das mãos do negro que por seu trabalho produziu a cultura
tecnológica do Ocidente, se transforma em um objeto de conquista e luta.
Essa busca por habitar a imagem é expressiva também no sentido em que a imagem e o
corpo negro se sobrepõe em um lugar subalterno. A recente implosão do visual e sua adoração nos
fazem rapidamente esquecer que seu lugar no pensamento ocidental foi sempre de baixo valor. A
cultura escrita e a discursividade representaram por muito tempo um alto valor civilizacional do
11
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qual as sociedades agráfas se viam excluídas, a exemplo da própria cultura africana. É parte dessa
história que estabelecia a cultura europeia como desenvolvida em relação às ‘primitivas’ culturas
que se comunicavam pela imagem na pintura corporal e nas mitologias. W.J.T Mitchell13 identifica
a marca de um estigma na imagem que retira sua agência nas relações sociais para circunscreve-la a
um lugar de objeto passivo. A presença da imagem e sua importância política só pode ser justificada
por essa acusação de sua baixeza, argumento que a permite ser comercializada sem cuidado por sua
vitalidade, comércio de reificação como se fosse similar ao da escravidão. Na contemporaneidade, é
para o negro a hipervisualidade de seu corpo que o torna invisível14, e isto vale igualmente para a
imagem. Assim é que a violência do racismo seria essa violência ocular que prende o negro à um
lugar dissimulado em que o olhar agride por não ver.
Quando Zózimo Bulbul roda o curta “Alma no Olho” (1973), o gesto que caracteriza seu
filme é inaugurador – e raro, ainda – dessa apropriação da imagem do negro pelo negro no Brasil.
Essa sobreposição entre a imagem e o corpo se estabelecem como se um produzisse a vitalidade do
outro. Em seu curta, o diretor parece recolher as partes de seu próprio corpo como se se
reapropriasse de sua imagem fragmentada pelas caricaturas e estereótipos de um país racista,
procurando em um olhar disjuntivo do sensível revelar pela imagem algo que o real não permite
ver, seja o suor, as palmas das mãos ou a alma negada a esse corpo negro no olho da câmera.
Zózimo Bulbul restitui a visão de si para si mesmo, luta contra esse olhar que busca fazer
desaparecer sua marca no mundo. Aqui a imagem opera em sua natureza mais profunda, produzindo
uma lógica da mostração, como Gottfried Boehm especifica15. A imagem produz evidência, mas
não por tautologia, dando a ver algo que já fora constituído em outro lugar, mas sim inaugura uma
mostração original, dando a ver o que não se via, esse invisível que se encarna faz com que a alma
no olho mostre a alma no negro.

4. MOSTRAR
A mostração das imagens, a forma como se comunicam, é, portanto, por um deslocamento,
pela introdução de uma diferença entre o dado e o transformado, deslocando um invisível em
visibilidade. Aí está a duplicidade cinematográfica segundo Comolli, seu perigo e potência, pois o
cinema deve subtrair do real visto uma outra coisa, superando a inocência de uma ideia
13
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comunicacional de relação positiva entre o mundo e o cinema que produziria uma continuidade
natural entre um e outro16. Porém, claro, também essa subtração deve ser causa de uma
desestruturação dos lugares comuns do olhar fazendo do cinema um projeto ambicioso de mostrar
um mundo mesmo que é outro. Daí a dimensão de uma alteridade que constitui a realização
cinematográfica juntamente à dimensão fóbica dessa mesma relação, pois esse Outro deixa de ser
virtual para produzir uma face que demanda ser vista, que quer seu choro e sorriso na dignidade da
atenção, mas o perigo de ver o Outro nos escombros da desestruturação cinematográfica são a causa
do impedimento de deixa-lo produzir sua visão; o negro não filma/vê porque não queremos vê-lo.
Antes de seguir a popular máxima da teoria social de que a realidade é uma ficção, desse
sentido do risco da imagem deve se enfatizar o embate envolvido na produção dessa realidade.
Nesse confronto aparece a ação da Polícia no sentido dado por Jacques Rancière, uma configuração
das ocupações dos sujeitos no social e uma forma de operar as propriedades dos espaços em que
essas ocupações se distribuem, produzindo um modo de ser através dessas posições fictícias que
distribuem os corpos nesses espaços por sua visibilidade e invisibilidade17. A Polícia no audiovisual
conduz para essa manutenção da ordem dos lugares por quem olha e quem é visto. A subtração do
risco de se confrontar com a alteridade, do risco de deslocar o consentimento da ordem é o que
engendra o fim do poder do cinema no audiovisual brasileiro, esse poder de dar a ver para além não
é a chance de abandonar o real, mas de dilatá-lo. Como Comolli insiste, o cinema deve se livrar do
mundo, não do outro18. Assim, se de fato a clássica separação que identifica o cinema enquanto um
sonho que se produz contra a realidade ainda é válida, ela produziria uma constatação
demasiadamente triste em que nem em sonhos o negro é protagonista e que nem o corpo negro tem
a possibilidade de sonhar.
O cinema pode dar a ver o invisível, e mais, ele pode redefinir o que é visível. Mas isso
apenas se pode através de uma insurgência política do cinematográfico, uma busca pela interrupção
do fluxo que garante a integração dos corpos. Não é, como dissemos, próprio da imagem produzir
diferença através de um deslocamento? Há aí a operatória da constituição do político, do relacional:
“A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a destinação
de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o
barulho (...)”19 O que pode o Cinema Negro se não essa mudança na destinação do lugar do negro?
É Zózimo Bulbul que está na origem dessa quebra do monopólio do olhar, do monopólio da fala. A
16
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integração dessa parcela ao audiovisual deve estar no centro da ação democrática que teria,
idealmente, a intenção de dar voz ao demos, que provocaria a insurgência de uma parte sem rosto da
democracia a ascender a seres dotados de voz, de logos, de uma capacidade discursiva para suas
necessidades, sua realidade. Para o negro, acontece também o tomar a imagem, para fazer jogo com
a noção de tomar a palavra usada em fóruns. Ante um ruído, o Cinema Negro busca produzir um
lugar de onde o negro fala, por onde o espectador se emancipa de seu espaço de inatividade para
encontrar a ação. E, como dissera Ballanche para a atenção de Rancière, e para algum otimismo
promissor, “a passagem de uma era da palavra a outra não é uma revolta que se possa reprimir, é
uma revelação progressiva, cujos sinais se reconhecem e contra a qual não se luta.”20
5. CONCLUSÃO
Contra a Polícia em ação na cinematografia brasileira, ainda podemos contar com a potência
imanente que o cinema encerra: a de deslocar as estruturas e a distribuição dos corpos no espaço
através da Política. No entanto, essa superação da dimensão fóbica da mise-en-scène e do in/off da
produção cinematográfica só é possível na expansão do real, na presença completa do Outro. O
Cinema Negro busca incluir-se nessa busca por um lugar onde o negro invisibilizado se torna
visível, produtor de si, indicando que que o direito à imagem não se separa de um direito por
produzi-la. Assim, o Cinema Negro sonha isso que Zózimo Bulbul inscreveu em sua história em
1970, o de fazer o negro aparecer e ser, dando-lhe a possibilidade de mostrar sua alma no olho.
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O USO DE AFFORDANCES EM APLICATIVOS DE NOTÍCIAS: UM PANORAMA DOS
PRINCIPAIS APPS BRASILEIROS1
Erivelto Diego Do Amarante2
RESUMO
Este estudo trata do uso de affordences ou acionamento de recursos nativos característicos dos
dispositivos móveis em aplicativos de notícias. O trabalho aborda os impactos das novas
tecnologias na produção e difusão da informação e destaca como os novos recursos que
acompanham os smartphones e tablets podem ser incorporados às narrativas jornalísticas e a
interação com os utilizadores. A pesquisa pretende identificar de que forma as inovações
propiciadas pelas tecnologias móveis podem ser percebidas e exploradas pelos usuários, quais são
as possibilidades de personalização e o nível de autonomia que os veículos de comunicação
oferecem aos que consomem notícias por aplicativos. Para isso, são analisados 10 dos principais
apps de notícias do país tendo como referência o número de downloads na loja do sistema
operacional Android. O resultado aponta para um número reduzido de recursos oferecidos
considerando as potencialidades dos aparelhos móveis e quase nenhuma liberdade de escolha para
os usuários. A conclusão retrata um cenário ainda desafiador para os meios de comunicação nesse
novo cenário de convergência e sugere a abertura de um espaço mais democrático que permita ao
consumidor de notícias por aplicativo mais autonomia e customização de conteúdo.
Palavras-chave: Jornalismo móvel, dispositivos móveis, aplicativos de notícias, affordances,
Android.
1. INTRODUÇÃO
Diversos estudos apontam para um aumento cada vez maior do uso das tecnologias móveis
como forma de conexão à internet. O suplemento de Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014, mostrou que, pela primeira
vez, o acesso via telefone celular ultrapassou o acesso via microcomputador no país. De 2013 para
2014, entre os domicílios que acessaram a internet (inclusive os que utilizaram mais de uma forma
de acesso), o percentual dos que o fizeram por microcomputador recuou de 88,4% para 76,6%,
enquanto a proporção dos domicílios que acessavam a internet por celular saltou de 53,6% para
80,4%. No campo do jornalismo, a conexão através de dispositivos móveis impactou na forma
como as notícias são transmitidas ao público e no modo como esses conteúdos são produzidos nas
redações. Para entendermos essas mudanças é importante observarmos as características e
potencialidades desses aparelhos e como esses novos recursos podem aprimorar o processo de
produção jornalística e o consumo noticioso.
O acesso através de dispositivos móveis permite que a navegação na rede possa ser possível
a partir de praticamente qualquer lugar. Somado a isso, smartphones e tablets propiciam um
desapego cada vez maior dos limites impostos pelas tecnologias fixas, centradas em grandes
equipamentos e cabos de telefonia, como era comum até o final do século 20. Canavilhas e Fidalgo
(2009) lembram que era uma internet de obstáculos devido a restrições impostas pela conexão. “São
os celulares que verdadeiramente trazem a liberdade de movimentos no acesso à internet” (p. 103).
1Trabalho inscrito para o GT Crítica de Mídia, do 10o ENPECOM.
2Mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Paraná – PPGCOM-UFPR. Bolsista CAPES. Email:
novo.eri@gmail.com.
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Com os dispositivos móveis, as rotinas de produção de notícias passam por uma das maiores
mudanças da história do jornalismo, sendo possível a esses profissionais atualizar as notícias com
informações colhidas no lugar em que os fatos acontecem. Fotografias e vídeos, que antes somente
eram produzidos por profissionais especializados e demandavam tempo de edição, hoje, podem ser
captados facilmente através de câmeras integradas a estes aparelhos, que também permitem a
transmissão em tempo real do material através de uma rede sem fio.
O paradigma da mobilidade também trouxe transformações no modo como o público
consome as notícias. Mais do que isso, os acontecimentos passam a poder ser registrados pelos
usuários. O público deixa de ser um mero espectador, um sujeito passivo, e pode também produzir
conteúdo e enriquecer a narrativa jornalística, ampliando o alcance da redação e aproximando a
notícia da noção de ubiquidade. Moura e Carneiro (2015), ao analisarem as mudanças ocorridas no
jornalismo neste novo ambiente de convergência, ressaltam a dimensão de audiência ativa. Neste
caso, entre as formas de participação do usuário na construção da notícia eles citam que a
colaboração pode ocorrer tanto através de publicação em blogues e contas em redes sociais como
também por meio do envio de material para as redações. Diante deste cenário, entendemos que as
tecnologias móveis e suas características intrínsecas, como a multimidialidade, interatividade e a
atualização contínua, redefinem os processos de produção e de recepção das notícias.
Na era dos dispositivos móveis, os usuários usam aplicativos de notícias para consumir
informação. Essas aplicações oferecem aos utilizadores serviços de push news ou recebimento de
alertas noticiosos por meio de notificações enviadas sem o requerimento imediato do usuário.
Fidalgo (2009) enfatiza que a tecnologia push é uma das principais características que distingue a
oferta de notícias no telefone celular de outros meios, uma vez que o smartphone está ligado 24
horas por dia e ao longo desse período pode receber informações através de um recurso nativo
inserido em rotinas de sistemas operacionais, tais como iOS e Android. Portanto, a essência da
tecnologia por trás das push news reside na possibilidade de inserção de affordance, ou rotinas
computacionais nativas, incorporadas às narrativas jornalísticas.
A construção e difusão da notícia para os dispositivos móveis é possível a partir de um
trabalho em equipe que conjuga as habilidades de jornalistas, programadores e designers. Assim,
num esforço interdisciplinar, esses profissionais são capazes de explorar as funcionalidades e as
características técnicas que podem ser percebidas, acionadas e disponibilizadas para a interação
com a narrativa jornalística nos aplicativos. Fidalgo (2009) chama atenção para o fato de que as
notificações de notícias propiciadas pela tecnologia push podem servir como um filtro entre o que
são consideradas hard news, ou notícias importantes, e o que são consideradas informações
superficiais ou sem relevância.
Pavlik (2011) ressalta que ao fazer uso desses alertas, o jornalismo atua não apenas para
chamar a atenção da audiência, mas também como construtor de acontecimentos mediáticos dentro
de um campo personalizado, individualizado e seletivo em que o público está inserido. A contínua
atualização por meio de notificações possui ainda uma função de agendamento do espaço público
(HABERMAS, 2008) com vistas à compreensão do jornalismo enquanto instância favorecedora de
uma ética discursiva. Esse espaço comum muitas vezes é criado para validar e legitimar “vontades”
do público que podem ser confundidos com “consensos fabricados” para obedecer a interesses
institucionais dos meios de comunicação.
Para Habermas (2008), os meios de comunicação de massa atuam como uma fonte de poder
diante da sua audiência. Esse poder está relacionado com a tecnologia da informação dos media e o
modo como os profissionais de impressa selecionam e processam o conteúdo que consideram
relevante. Esse processo implica na interferência da formação das opiniões públicas e da
distribuição do que ele considera como “interesses influentes”. O autor alemão complementa sua
ideia ao afirmar que “a utilização do poder dos media manifesta-se na escolha da informação e do
formato, na forma e no estilo dos programas e nos efeitos de sua difusão – através de mecanismos
como o agenda setting, o priming e o enquadramento das questões” (p. 17). Num contexto em que
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os dispositivos móveis permitem aos utilizadores a personalização e até mesmo a produção de
conteúdo, uma das questões centrais a ser investigada é se os veículos de comunicação de fato
permitem aos usuários desempenharem tais ações.
2. O MERCADO DE APLICATIVOS
Os aplicativos representam hoje a porta de entrada para a oferta de serviços e de conteúdos
para os dispositivos móveis. Os “apps”, como são popularmente referenciados, se tornaram um
ícone não apenas nos celulares e tablets dos usuários como também na forma de consumir produtos
e informações nesse novo ambiente de convergência. Empresas do setor de tecnologia de todo o
mundo estão voltadas para o desenvolvimento dessas aplicações. Esse crescimento é creditado
sobretudo ao aumento dos dispositivos móveis, que já representam a maior fatia dos acessos à rede.
A difusão de aplicativos passou a ser o principal meio para alcançar a atenção do grande
público. As empresas jornalísticas que buscam maior visibilidade e acesso já não podem ignorar
esse mercado. De acordo com o relatório da consultoria App Annie, o quarto trimestre de 2017 teve
recorde de downloads de aplicativos, somando um total de 27 bilhões, sendo 19 bilhões da Google
Play e 8 bilhões da App Store. Esse número representa um aumento de 7% em relação ao quarto
trimestre de 2016. O balanço contabiliza apenas downloads de novos apps no celular, excluindo
reinstalações ou atualizações. Outro dado que também bateu recorde em 2017 foi o de gasto com
aplicativos. O montante chegou a US$ 17 bilhões, um crescimento de 20% em relação ao ano
anterior.
O mercado de sistemas operacionais para smartphones é dominado atualmente por dois
grandes fabricantes: o iOS (da Apple) e o Android (da Google). Segundo dados divulgados em
novembro de 2016 pela empresa de consultoria IDC, cerca de 95,5% dos aparelhos vendidos no
Brasil rodam o sistema operacional da Google, enquanto 4,5% são da Apple. No cenário global, os
números não são muito diferentes. De acordo com consultoria Gideon Gartner, o Android dominou
o setor em 2017 com uma fatia de 85,9% do mercado, ficando o iOS com uma cota de 14%. A
categoria “Outros”, que engloba Windows, BlackBerry e os demais sistemas, ficou com apenas
0,1%. Portanto, Google e Apple detêm juntas 99,9% do mundo dos nossos computadores de bolso.
Através do comportamento dos usuários é que o mercado de aplicativos direciona seus
investimentos. A potencialidade do consumidor de apps está na valorização da individualidade, no
gosto pessoal e na conectividade. O rastreamento da localização através de GPS integrado nos
aparelhos aliado às informações pessoais que cada empresa traça sobre o perfil do usuário passam a
ser usados como filtros de personalização. E quase tudo nesse universo é efêmero. Os utilizadores
estão sempre em busca de novos aplicativos e aqueles apps antigos que estavam apenas ocupando
espaço na memória dos dispositivos móveis são trocados rapidamente por uma aplicação mais
recente e com mais recursos.
3. A EVOLUÇÃO PARA O JORNALISMO MÓVEL
O jornalismo digital passou por vários processos evolutivos desde seus primeiros passos.
Mielkniczuk (2003), separa em sua tese de doutorado essas mudanças em três gerações. A primeira
apresenta um webjornalismo centrado na migração de conteúdos do jornal impresso para a internet
sem um tratamento específico para as notícias; na segunda geração, que acontece no final da década
de 1990, existe uma busca de exploração da linguagem própria para o novo ambiente; já a terceira
geração traz novos recursos para a prática do jornalismo, focado na oferta de recursos multimídias e
outros elementos audiovisuais para a construção de uma nova narrativa.
Entre as novas tendenciais na linha de evolução do jornalismo para além do formato
impresso, Silva (2013) aponta a existência de uma quarta geração, na qual o jornalismo toma as
bases de dados como fonte para a narrativa. Existe, no entanto, uma quinta geração que, por sua
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vez, contextualiza melhor o objeto deste estudo. Palacios e Cunha (2012) definem esse novo
momento do jornalismo tendo como perspectiva as plataformas móveis, que se apropriam de todas
as características evolutivas das anteriores acrescentando novos elementos, como a portabilidade, a
mobilidade de produção e o consumo como novas formas de interagir em termo de interface.
Assim, novos paradigmas de estudo e análise surgiram, a começar pela adoção do termo jornalismo
móvel, descrito por Silva (2015) como:
a utilização de tecnologias móveis digitais e de conexões de redes sem fio pelo repórter na
prática jornalística contemporânea visando ao desenvolvimento das etapas de apuração,
produção e distribuição de conteúdos do campo ou de transmissão ao vivo. (p.90)

No lado do jornalista, as tecnologias móveis trouxeram mudanças significativas em seu
trabalho de campo. Antes, mesmo com a existência da atualização contínua no webjornalismo, a
publicação dos materiais apurados fora da redação precisava passar por um complexo processo
logístico. Em casos de notícias urgentes, os profissionais chegavam a narrar o texto por telefone
para seus editores, uma vez que não possuíam uma rede sem fio para publicar diretamente o
material. Fotografias e vídeos em boa resolução em muitos casos só eram possíveis de serem
editados na redação. Com o advento dos smartphones e tablets e com a consolidação da conexão
sem fio via 3G e 4G, os jornalistas passam a ter a possibilidade de atualizar os fatos apurados no
lugar em que eles acontecem. Moretzsohn (2002) ressalta que com a possibilidade de atualização
contínua e sob a pressão do fetiche da velocidade o profissional da notícia se vê obrigado a adotar
novas práticas de apuração e produção do conteúdo.
Com maior ou menor grau, a realidade é que a evolução do jornalismo móvel não tem
acompanhado o mesmo ritmo do crescente número de usuários que navegam por celulares e tablets.
Isso é perceptível não apenas na produção, mas também da difusão e recepção. Os indicadores
recolhidos por Canavilhas e Santana (2011) apontam para uma lenta adaptação aos novos formatos.
Para os autores, aquilo que se verificou nos primeiros anos do jornalismo digital, isto é, uma
implementação e evolução rápidas de conteúdos do papel para a versão online, não se repete neste
novo cenário de convergência. Segundo eles, uma das razões para o crescimento tímido nos
primeiros anos do jornalismo móvel se deve a crise econômica que se seguiu a partir de 2008, o que
enfraqueceu os investimentos das empresas de comunicação.
4. AFFORDENCES DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS
Ao analisar as modificações tecnológicas nos meios de comunicação é comum uma
tendência de associação das características nativas da tecnologia à indução de inovações,
principalmente quando esses recursos conseguem oferecer novas soluções nas maneiras de
utilização dos objetos aplicados ao jornalismo. Nesse sentido, o uso da tecnologia push para
notificações de notícias apresenta novas implicações aos quais a linguagem e os processos
jornalísticos são submetidos considerando as limitações, características e potencialidades desse
novo mecanismo inserido nas empresas jornalísticas. “No que diz respeito mais especificamente a
inovações no jornalismo, os estudos recentes têm associado de maneira consistente e recorrente a
inovação à tecnologia” (PALACIOS et al, 2015, p. 14).
Um dos conceitos centrais deste trabalho está relacionado ao termo affordance no sentido de
sua aplicação ao acionamento de funcionalidades nativas aos dispositivos móveis conectados. Neste
caso, a tecnologia push de envio de notificações é entendida como uma affordance dos
smartphones. Essa expressão foi cunhada pelo psicólogo James J. Gibson em 1989 e depois
introduzida em estudos relacionados a interação entre homem e máquina por William Gaver,
Donald Norman, entre outros. Aqui nos interessa o quadro referencial de Gaver (1991, p. 80), que
divide em três categorias às informações perceptíveis de determinado objeto:
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Affordance falsa: o recurso é identificado pelo usuário, mas não tem nenhuma função
prática;
Affordance oculta: existem possibilidades de ação, mas estas não são percebidas pelo
utilizador;
Affordance visível: há informações disponíveis de modo que o usuário perceba e possa
utilizar o recurso.

No campo do jornalismo, as affordances dos dispositivos móveis podem ser aplicadas às
narrativas, produção e difusão de notícias. Fidalgo (2009) chama atenção para o fato de que os
usuários não têm poder de escolha sobre as notificações enviadas através da tecnologia push e que
eles recebem passivamente tais alertas em seus aparelhos. Martin Kaplan (2009) ressalta que as
push news são usadas pelos seletores de notícias para chamar a atenção da audiência para fatos que
nem sempre os interessam. Ele lembra que embora o envio de alertas noticiosos não seja novidade,
sendo feito através de e-mails desde a década de 1990, os media não se preocuparam em oferecer
uma seleção de conteúdo mais autônoma. Nessa perspectiva, se aplica a tradução literal de
“empurrar” as notícias.
A tecnologia dos telefones celulares e tablets atuais permite saber a localização do usuário
através de sistema de posicionamento global, mais conhecido pela sigla GPS (em inglês global
positioning system), integrado aos equipamentos ou também por meio de torres de celulares ou
redes Wi-Fi. Esse recurso é considerado outra affordances dos aparelhos móveis e permite a oferta
de notícias e serviços de utilidade pública baseados na exata localização do utilizador. No caso dos
aplicativos, os veículos de imprensa podem identificar de que lugar o usuário está acessando e
oferecer uma seleção dos acontecimentos daquela localidade ou região. Também é possível
personalizar a previsão do tempo e as condições do trânsito a partir do acionamento desse recurso.
Neste caso, podem ser usados mapas interativos, como os desenvolvidos pela Google, que podem
ser customizados pelos programadores de acordo com a necessidade da pauta jornalística.
Os dispositivos móveis atuais possuem também recursos multimídia integrados aos
aparelhos, como é o caso de câmeras que podem ser usadas para fotos e vídeos, além da
possibilidade da gravação de áudio. Nesse sentido, mesmo que a qualidade de captura seja
comprometida em equipamentos mais modestos e com baixa resolução, os veículos de imprensa
podem usar dessas características para permitir que o público possa participar ativamente do
processo de construção da notícia, enviando imagens, denúncias e estimulando pautas de seu
interesse ou repercutindo e colaborando com informações já previamente divulgadas. Portanto, a
partir de um aparelho móvel o usuário conectado dispõe de uma série de recursos que podem
contribuir com o trabalho dos jornalistas e com a narrativa dos fatos, bastando aos veículos de
imprensa permitirem o acionamento desses recursos em seus aplicativos.
Por fim, um outro diferencial dos dispositivos móveis reside no fato de geralmente serem
usados por apenas uma pessoa o que permite a personalização aos usuários. Um fato que reforça a
ideia de que esses aparelhos pertencem a somente um indivíduo pode ser verificado através do
funcionamento dos dois principais sistemas operacionais. Enquanto o Android requer a criação de
uma conta da Google, o iOS está associado ao “iCloud” (serviço de armazenamento virtual de
arquivos da Apple). O uso individual é outra característica distinta dos dispositivos móveis e no
caso dos aplicativos de notícias, podem ser usados para que os usuários possam filtrar o conteúdo
de seu interesse, salvando informações para leitura offline, selecionando os assuntos e editorias e
montando a sua própria “playlist” de acontecimentos. Nessa perspectiva, as affordances permitem
que os utilizados de celulares e tablets montem as suas próprias seleções com os fatos que jugam
mais relevantes.
5. OS RECURSOS DOS APPS DE NOTÍCIAS
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Com o objetivo de delimitar o corpus de análise, este estudo se propõe a coletar os dados de
10 aplicativos de notícias brasileiros. O sistema operacional utilizado como referência é o Android.
De acordo com a consultoria IDC, esse hardware está presente em 95,5% dos smartphones vendidos
no Brasil. Os veículos foram escolhidos com base no número de downloads na loja Google Play e
da sua relevância jornalística no cenário brasileiro. Assim, foram definidos os seguintes aplicativos:
G1, UOL Notícias, Globo.com, CBN, Folha de S. Paulo, R7, Terra, Estadão, GaúchaZH e Gazeta
do Povo. Na Figura 1 é possível observar os aplicativos por número de downloads. Os dados foram
coletados entre 9 e 10 de agosto de 2018.

FIGURA 01 – APLICATIVOS DE NOTÍCIAS POR MILHARES DE DOWNLOADS
FONTE: GOOGLE PLAY – 10/08/2018

Em relação ao envio de notificações de notícias, ou push news, foi possível verificar que
todos os aplicativos disponibilizam esse recurso aos usuários. Apenas o R7 permite a escolha dos
assuntos que o usuário deseja ser informado. Em todos os demais aplicativos a seleção é feita pelo
próprio veículo. Outra característica comum entre as aplicações analisadas é que poucas delas
permitem na área de configuração do próprio software desabilitar a função de notificações. Apenas
os apps da Folha de S. Paulo e do Estadão têm essa opção. Já os recursos para escolher o horário em
que o utilizador deseja ou não receber os alertas não está disponível em nenhum deles. Neste caso, o
usuário que não quer ser importunado precisa procurar as configurações do próprio sistema
operacional Android para desabilitar as notificações.
O levantamento também analisou a frequência com que os alertas de notícias são enviados
aos usuários. A Figura 2 apresenta em detalhes os dados coletados durante um intervalo de 24
horas, entre 6 horas de 9 de agosto e 6 horas de 10 de agosto. Como é possível observar, o
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aplicativo com o maior número de notificações é o G1, portal de notícias do Grupo Globo, com 12
ao todo. Ou seja, um alerta para cada duas horas. A média geral de envio de push news entre todos
os aplicativos no decorrer de um dia é de aproximadamente seis alertas. O aplicativo do jornal
Gazeta do Povo é o que menos enviou notificações ao longo do período analisado. É importante
considerar que o objetivo deste levantamento foi verificar a quantidade de notificações e não o
conteúdo das notícias enviadas.

FIGURA 02 – NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE NOTÍCIAS POR APP EM 24H
FONTE: PRÓPRIO AUTOR – 09-10/08/2018

Apesar das affordances permitir ao utilizadores personalizar o conteúdo de seu interesse nos
aplicativos, a maior parte deles não oferece qualquer possibilidade de customização. O R7 se
destaca por permitir ao usuário uma seleção de quais editorias e assuntos deseja ser informado,
criando um filtro de leitura. O aplicativo do portal Terra permite a escolha do time de futebol,
exibindo as informações do clube selecionado após a customização. Apenas os aplicativos do
Estadão e R7 oferecem a opção de salvar as notícias para leitura offline, o que possibilita o acesso
ao conteúdo mesmo quando o usuário não estiver conectado.
O uso da geolocalização a partir de GPS nativo nos aparelhos é um recurso quase
inexplorado pelos aplicativos analisados. O único que permite selecionar as notícias a partir do
reconhecimento automático da localização é o G1. Ao autorizar este comando, o usuário recebe na
tela principal algumas das notícias do estado onde está localizando. Os demais apps permitem a
escolha de notícias por regiões apenas quando existe um link específico no menu, ou seja, não
utilizam o recurso nativo dos dispositivos móveis para essa finalidade. Mesmo informações como a
previsão do tempo, por exemplo, requer a informação manual a partir de sistema de busca, como é o
caso do GaúchaZH. A tabela 3 mostra uma visão geral das principais funcionalidades de acordo
com o número total de aplicativos pesquisados.
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FIGURA 03 – FUNCIONALIDADE POR NÚMERO TOTAL DE APPS PESQUISADOS
FONTE: PRÓPRIO AUTOR – 10/08/2018

Embora os dispositivos móveis possibilitam aos usuários a produção de seu próprio
conteúdo, nenhum dos aplicativos de notícias analisados oferece a possibilidade de envio de fotos,
vídeos ou textos para as redações. Alguns apps oferecem a opção para entrar em contato, como é o
caso do G1. Outra restrição é quanto a disponibilidade do conteúdo. As principais aplicações de
jornais restringem o número de notícias abertas para leitura, como é o caso dos jornais Gazeta do
Povo, Zero Hora (GaúchaZH), Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo. Nesse caso, apenas a
aplicação da CBN e dos portais G1, UOL e R7 permitem o acesso irrestrito das informações.
6. CONCLUSÃO
O resultado da pesquisa indica um caminho ainda desafiador em relação ao uso das
affordances dos dispositivos móveis por parte dos veículos de impressa. Apesar dessas
características permitirem uma série de recursos que podem aprimorar o consumo noticioso por
parte dos utilizadores, como é o caso do GPS integrado e da personalização de conteúdo, a maior
parte dos aplicativos de notícias analisados não exploram tais potencialidades. Portanto, prevalece
uma lógica de cima para baixo, onde quem decide o que e como deve ser consumido pelo público
são os próprios programadores e jornalistas dentro das redações. Nesse sentido, o jornalismo móvel
pouco evoluiu em relação ao jornalismo impresso quanto a possibilidade de dar autonomia ao
público, pois a falta de recursos dos aplicativos não propicia a participação ativa da audiência
mesmo com as diversas oportunidades de interação e customização que as novas tecnologias
permitem.
Um dos dados mais preocupantes que a pesquisa revelou é a ausência quase que completa da
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participação dos leitores como produtores de conteúdo. Nenhum aplicativo permite o envio de
material produzido pelo próprio utilizador. Ou seja, prevalece mais uma vez a lógica do jornalismo
impresso em detrimento de um jornalismo participativo e interativo. Mesmo o usuário podendo
filmar, fotografar e enviar textos com denúncias, flagrantes e pautas de seu interesse para as
redações usando os recursos nativos do aparelho, o acionamento dessa opção aos utilizadores segue
invisível ou inexistente. Portanto, cabe aos veículos de comunicação democratizar a participação do
público permitindo a interação entre os usuários e os jornalistas pelos dispositivos móveis.
O uso da geolocalização também é pouco explorada pelos aplicativos. A maior parte deles
não permite identificar através do GPS integrado aos aparelhos a localização exata do usuário. A
partir dessa informação, desde que com o consentimento do utilizador, é possível oferecer notícias e
serviços personalizados, o que não é possível em outros aparelhos, como o microcomputador. A
privacidade dos usuários também não é respeitada na maior parte dos aplicativos quanto ao envio de
notificações. Os apps em sua maioria não oferecem a opção para o usuário não receber as push news
e nenhum deles permite selecionar um horário para que não sejam perturbados com as notificações.
Ou seja, elas são literalmente empurradas dentro das redações sem o consentimento direto dos
usuários. Apesar disso, é possível optar por não receber os alertas diretamente pelo sistema
operacional Android. Entretanto, essa opção poderia estar presente entre as configurações do app.
Segundo Rublescki (2011), estamos na presença de um midiático líquido em alternância nos
papéis de emissor e receptor da informação. Na visão do autor, a audiência antes estática tornou-se
uma espécie de prossumidor (produtor consumidor). Este termo foi criado por Alvin Toﬂer (2012) e
se refere ao “consumidor que gera conteúdo”. No entanto, os aplicativos de notícias pesquisados
ainda não consideram o papel de utilizador ativo. As empresas de mídia brasileiras a partir de suas
aplicações aqui estudadas continuam a dominar praticamente todas as etapas de produção e difusão
de notícias, mesmo quando as novas tecnologias móveis permitem dividir parte desse protagonismo
com o público. Conforme a leitura de Habermas (2010), os grupos de mídia seguem como uma
fonte de poder diante da sua audiência, controlando de cima para baixo o que o público deve ou não
ter conhecimento e, com isso, interferindo na formulação das opiniões públicas.
O objetivo da pesquisa foi identificar quais os recursos são ou não oferecidos aos usuários
de aplicativos de notícias considerando as affordances dos dispositivos móveis. Nesse sentido, foi
priorizado a coleta de dados tendo como prioridade o caráter quantitativo da amostra. Outras
abordagens, como aspectos mais técnicos relacionados as affordances não ganharam tanta atenção
pois o foco central do estudo se concentrou na oferta das notícias a partir dos recursos que a própria
aplicação disponibiliza ao usuário final. Estudos futuros podem considerar ainda outros aplicativos,
a partir de um corpus maior e não limitado a um único sistema operacional. Outra possibilidade a
ser considerada é o detalhamento do conteúdo, mapeando quais as editorias recebem mais
notificações e quais os critérios de noticiabilidade que podem ser identificados no envio das push
news, por exemplo. No entanto, o estudo cumpriu seu objetivo principal ao traçar um panorama
geral dos recursos propiciados pelos dispositivos móveis que estão ou não disponíveis aos usuários
dos principais aplicativos de notícias do país.
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INTERAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS TEÓRICOS NO JORNALISMO DIGITAL3
Keyse Caldeira de Aquino Macedo4

RESUMO
Este artigo, de cunho teórico, analisa os trabalhos de pesquisadores sobre a temática das interações
e suas vertentes no jornalismo digital. A base teórica está centrada em diferentes perspectivas – da
dinâmica das interações, convergência, conexão, networked journalism e estudos sobre comentários
em sites jornalísticos.As diversas correntes teóricas indicam caminhos de análise sobre os usos
desses espaços de diálogos entre leitores: desde às possibilidades de se alcançar um potencial laço
social entre os usuários e o veículo impresso na plataforma digital; às recorrentes situações em que
não se verificam esforços das empresas em capitalizar esse conteúdo – não só para avaliação de
audiência interna, mas também no intuito de se traçar perfis de leitores e suas preferências na
plataforma digital. A experiência da seção de comentários em sites jornalísticos de veículos
impressos pode revelar os níveis de engajamento e fidelidade dos leitores na utilização desse
ambiente virtual para discussões com outros usuários.
Palavras-chave: jornalismo digital; interação; convergência;audiências ativas; networked
journalism.

1. INTRODUÇÃO

A interatividade é considerada por muitos autores como um dos pilares da comunicação na
web, sendo um dos conceitos chave para o estudo do jornalismo. Nesse caso, a interatividade está
além do jornalismo digital (assim como a internet transcende o jornalismo) e se dissipa nas rotinas
de trabalho de todos os jornalistas, independentemente do meio em que atuem. O contato, a
participação e o conteúdo que os usuários partilham, contribuem para definir as formas que o
jornalismo atual adota. Assim define o pesquisador argentino Alejandro Rost.
Rost aponta, em seu capítulo de livro Interatividade: estudos, definições e tendências
(2014), a interatividade como um “conceito ponte entre o meio e os leitores/usuários, porque
permite abordar esse espaço de relação entre ambas as partes e analisar as diferentes instâncias de
seleção, intervenção e participação nos conteúdos do meio. Insere-se nessas zonas de contato entre
3
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jornalistas e leitores, que as tecnologias têm alargado e simplificado.” (ROST, 2014, p.53)
Diante desse cenário, Rost reforça o argumento de alguns autores de que a interatividade é
“um mito do jornalismo digital”, devido a cultura profissional do jornalismo tradicional em que se
verifica uma forte inércia nas redações online que evita o desenvolvimento da maior parte dos
ideais da interatividade, já que não se encaixam nas estandardizadas rotinas de produção de notícias
(DOMINGO, 2008).
Há inúmeros desafios na manutenção desse tipo de ferramenta. O pesquisador argentino
considera que, nas duas últimas décadas, os leitores se tornaram mais visíveis. “Esta maior
visibilidade dos cidadãos na construção da atualidade não só afeta o mundo digital mas toda a
ecologia da mídia (…)” Rost ressalta, citando autores como Fortunati et al, “a participação dos
usuários também gera inconvenientes, muitas reclamações e dúvidas de jornalistas, acadêmicos e
entre os próprios usuários sobre qual é a sua real contribuição para a construção da atualidade.”
(FORTUNATI et al, 2005; GARCÍA, 2007; MOLINA, 2008; PÉREZ OLIVA, 2009)
Para situar o cenário atual, Rost propõe um olhar ao passado, lembrando que nas ciências da
comunicaçaõ o termo interatividade passou a ser utilizado de forma incipiente nos anos 1970 –
época de desenvolvimento dos primeiros serviços de televisaõ interativa, teletexto e videotex. Nessa
década, foram produzidos também avanços fundamentais na interface gráfica de computadores, que
começaram a mostrar “rostos mais humanos”. No entanto, contextualiza o pesquisador, apenas na
década de 1980, a interatividade foi considerada mais importante nos estudos de comunicaçaõ e
houve necessidade de defini-la.
Fazem parte desta época os estudos de autores como: Rudy Bretz (1983), Ronald Rice
(1984), Everett Rogers (1986), Françoise Holtz-Bonneau (1986), Bordewijk e Van Kaam (1986),
Marie Marchand (1987), Jerome Durlak (1987), Sheizaf Rafaeli (1988), Frederick Williams, Ronald
Rice e Everett Rogers (1988), Carrie Heeter (1989) e John Carey (1989).
Somente a partir dos anos 1990, relembra Rost, o uso do conceito teve um novo impulso
com a criação da web e o rápido crescimento dos serviços que a internet. Nesse período, cita o
autor, houve avanços na definiçaõ do conceito de interatividade com diferentes abordagens
(Vittadini, 1995; Hanssen, Jankowski e Etienne, 1996; Jensen, 1998; Sádaba Chalezquer, 2000;
Rost, 2001 e 2006; Kiousis, 2002; Diá z Noci, 2006). Houve também investigações mais especif́ icas
sobre as diferentes opções interativas da época: Rafaeli e Sadweeks (1997), Riley et al (1998),
Light e Rogers (1999), Schultz (1999 e 2000), Kenney et al (2000), Zeta de Pozo (2002), Fortunati
et al (2005). Dentre os trabalhos mais recentes e com novos níveis de participação nos sites: De
Bergonzi et al (2008), Domingo et al (2008), Martiń ez Martínez (2008), García de Torres et al
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(2009 E 2012), Tejedor-Calvo (2010) e Raimondo Anselmino (2012).
Rost destaca duas obras que trabalharam com viés entusiasta a irrupçaõ de meios e
tecnologias (blogs, mensagens de texto, wikis, conteúdos e publicações colaborativas) e que
abriram novas portas à interatividade na construçaõ de um jornalismo mais participativo. Ambos
foram muito influentes quanto ao estudo da participaçaõ dos usuários de mídia: Bowman e Willis
(2003) e Dan Gillmor (2004). O autor explica que a partir desse momento três conceitos
relacionados à interatividade se tornaram populares e possuem pontos em comum, mas também
provocam diferentes interpretações: “jornalismo participativo” (em que o cidadão tem papel ativo
na produção de um conteúdo), “conteúdo gerado pelo usuário” (oportunidade de participar de
publicações editadas profissionalmente) e “jornalismo cidadaõ ” (participação efetiva do cidadão na
construção original da notícia)”. (ROST, 2014, p.70)
O cenário das investigações sobre fóruns e comentários, apresentados por Rost, apontam
problemas como: “os meios de comunicação veem-se sobrecarregados pela quantidade de
comentários que recebem, não encontraram bons mecanismos para geri-los e moderam com
escassos recursos. Os usuários participam com poucos argumentos e pouco interesse no que dizem
os demais (DÍAZ NOCI et al, 2010).” Outro senão é que “não há um verdadeiro diálogo entre
jornalistas e usuários porque os profissionais não respondem aos comentários, não intervêm nos
espaços de reportagem cidadã e não integram os conteúdos gerados pelos usuários para o corpo de
notícias do meio.” (SUAU E MASIP, 2011)
O autor argumenta ainda que persistem as dúvidas e as queixas sobre a contribuição e
qualidade dos conteúdos dos usuários nos sites de empresas jornalísticas. Rost reafirma o quanto a
interatividade requer gerenciamento e a mídia não teria encontrado o seu modelo de negócio no
ambiente digital, assim como não investiram os recursos suficientes para fazê-lo.

2. CONVERGÊNCIA

Esse cenário cinzento de interações se dá em meio aos pilares da cultura da convergência,
baseada na cultura participativa, inteligência coletiva e convergência dos meios de comunicação.
Como diria Henry Jenkins: “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e
mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem
de maneiras imprevisíveis.” Jenkins faz referência ao fluxo de conteúdos através de múltiplos
suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento
migratório dos públicos dos meios de comunicação. “Convergência é uma palavra que consegue
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definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está
falando e do que imaginam estar falando.” (JENKINS, 2009, p.27)
A circulação de conteúdos depende fortemente da participação ativa dos consumidores,
formula Jenkins, sendo que a convergência representa uma transformação cultural, à medida que
consumidores são instigados a buscar novas informações e a traçar conexões em conteúdos
midiáticos dispersos. “A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e
consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como
participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende
por completo. Nem todos os participantes são criados iguais.” (JENKINS, 2009, p.28)
O que ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais
com outros também permeiam os conceitos de Jenkins. “Cada um de nós constrói a própria
mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e
transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 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, 2009, p.28)
Para o autor, essas conversas geram um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado
das mídias. É possível fazer uma ponte com a experiência jornalística no caso da seção de
comentários (algo que poderá ou não ser mais valorizado nas redações) e o fato de que o consumo,
segundo Jenkins, tornou-se um processo coletivo – o que se entende por inteligência coletiva,
expressão cunhada pelo teórico francês Pierre Lévy.
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. A inteligência coletiva
pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar
esse poder em nossas interações diárias dentro da cultura da convergência. Neste momento,
estamos usando esse poder coletivo principalmente para fins recreativos, mas em breve
estaremos aplicando essas habilidades a propósitos mais “sérios”. (JENKINS, 2009, p. 28)

A convergência modifica a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados,
gêneros e públicos, aponta o autor norte-americano, modificando a lógica pela qual a indústria
midiática opera e o modo como os consumidores processam a notícia e o entretenimento,
remetendo a um processo, não a um ponto final. “A convergência envolve uma transformação tanto
na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação.” (JENKINS, 2009,
p.42)
A conceituação de Jenkins pode ser utilizada no contexto da mídia jornalística na medida em
que o autor exemplifica que se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde
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mandassem, os novos consumidores são migratórios e de lealdade declinante a meios de
comunicação ou redes. “Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos
consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi
silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e públicos.” (JENKINS, 2009,
p.45)
O autor discute com clareza a problemática de que produtores de mídia só irão encontrar a
solução de problemas atuais na readequação do relacionamento com consumidores. Aqui temos
também inseridos os desafios dos veículos jornalísticos nos ambientes digitais (como exemplo:
seção de comentários dos leitores). “O público, que ganhou poder com as novas tecnologias, que
está ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e os novos meios de comunicação, está
exigindo o direito de participar intimamente da cultura. Produtores que não conseguirem fazer as
pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma clientela declinante e a diminuição dos
lucros (…).” (JENKINS, 2009, p.51)
Manuel Castells tratou a migraçaõ da leitura de jornais impressos para a plataforma digital
no clássico A galáxia da internet (2001). À época, citava que um terço dos americanos lia notić ias
online pelo menos uma vez por semana e que naõ estavam dispostos a pagar por isso. Para o autor,
os jornais naõ estavam sendo ‘varridos’ pela internet, uma vez que "num mundo de informaçaõ
infinita, a credibilidade é um ingrediente fundamental para os que a buscam." Os jornais
estabelecidos precisavam estar online para os seus leitores e mantê-los sob o mantra da autoridade,
descreveu. (CASTELLS, 2001, p.163)
Nessa obra, Castells analisou o hipertexto personalizado e a distrubuição sob experiência
compartilhada. Nesse sentido, contextualizou que as mentes das pessoas naõ estaõ em mundos
solitários e isolados, mas conectadas a um ambiente social de modo a buscar significados. Dentro
dessa estrutura social (a sociedade em rede) parte do significado pode ser perdido diante do
individualismo estrutural, de experiências sociais distintas. Ou seja, na escolha do hipertexto
pessoal (nessa estrutura social em rede e de expressões culturais individualizadas), podem haver
mais desafios no encontro de um significado comum. (CASTELLS, 2001, p.167)
Em outra obra, Cultura da Conexaõ (2013), Jenkins destaca a mudança da distruibuiçaõ para
a circulaçaõ levando a um modelo mais participativo de cultura “em que o público naõ é mais visto
como simplesmente um grupo de consumidores de mensagens pré-construid́ as, mas como pessoas
que estaõ moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mid́ ia de maneiras
que naõ poderiam ter sido imaginadas antes.” (JENKINS, 2013, p.24)
A distinçaõ entre audiência e público é reforçada por Jenkins, citando o autor Daniel Dayan.
A audiência reflete atos de mediçaõ e vigilância, enquanto o público "naõ apenas oferece atençaõ ,
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mas também solicita atençaõ ". Dayan conceitua que o público naõ é um espectador no plural, mas
sim um somatório de espectadores, sendo caracterizada por uma entidade coesa de natureza coletiva
-- um grupamento de sociabilidade compartilhada e norteada por senso de identidade. (JENKINS,
2013, p.209)
Nesse contexto, Jenkins debate a lógica social e as práticas culturais que favoreceram e
popularizaram essas novas plataformas (explicando os motivos do compartilhamento ter se tornado
mais comum). O autor sustenta que não se considera que as novas plataformas liberaram as pessoas
das velhas limitações, mas indica que as facilitações da mídia digital funcionam como catalisadoras
de outros aspectos da cultura, repensando as relações sociais, a participação cultural e política, etc.
(JENKINS, 2013, p.25)
Os autores Ramón Salaverría, José García Avilés e Pere Masip definem, no capítulo de livro
Conceito de Convergência Jornalística, a convergência como um processo dinâmico – em que os
meios de massa tradicionais perdem o papel principal diante dos meios pessoais e redes sociais,
assim como nos processos de captação, produção e distribuição dos conteúdos submetidos a
constantes inovações.

O público pode acessar, de distintos dispositivos e plataformas, a uma grande variedade de
conteúdos e serviços que são atualizados constantemente com um crescente componente
interativo e multimídia. As informações se configuram mediante estruturas narrativas não
lineares, que permitem novos modos de apresentar, acessar e organizar o fluxo de
informações para o usuário do sistema. Como apontam alguns autores (Deuze, 2004;
Lawson- Borders, 2006), os meios que implementam a convergência na produção de
conteúdos devem optar por fortalecer o processo de cobertura, elaboração e distribuição de
notícias próprias, ou se convertem a meros ‘empacotadores’ de informação alheia. A
convergência, por último, incide também no produto jornalístico. (SALAVERRÍA, GARCÍA
AVILÉS, MASIP, 2010, p.57)

A raiz da convergência altera as características formais dos conteúdos, acentuando a
multimidialidade das mensagens, assim como os hábitos de audiência em consumir os conteúdos e
interagir com eles, defendem os autores. “A comunicação em torno da convergência dos meios se
caracteriza por imediatez, multimidialidade, interatividade, participação, profundidade, estrutura
não linear e personalização.” (SALAVERRÍA, GARCÍA AVILÉS, MASIP, 2010, p.58)

3. AUDIÊNCIAS ATIVAS
As discussões a respeito da falta semelhante de informações sobre o papel que os usuários
atribuem ao seu envolvimento no funcionamento nos meios de comunicaçaõ e se contribuem para
melhorar sua funçaõ democrática fazem parte do artigo Audiências ativas e jornalismo: cidadãos
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engajados ou consumidores motivados?, dos autores Pere Masip et al. (2015). Para os autores, os
cidadaõ s naõ estaõ mais satisfeitos em consumir a notícia passivamente e buscam maior
participaçaõ , seja fora ou dentro da mid́ ia (sendo que em alguns casos essa participaçaõ ocorre em
fases do processo produtivo). Masip et al fazem referência a Thompson (1988), o qual previa que as
audiências quebrariam o poder simbólico da mid́ ia, por meio do crescimento da audiência ativa.
Com o desenvolvimento da internet, houve mudanças cruciais nas bases do jornalismo
público e cidadaõ , principalmente quanto ao relacionamento em tempo real entre a mid́ ia e seus
leitores e os cidadaõ s entre si, aponta Masip et al. Ou seja, houve espaço para que os cidadaõ s
pudessem se tornar produtores de notícias, levando a uma quebra no monopólio do acesso à
informaçaõ .
A introdução do espaço para comentários dos usuários e avaliação de conteúdo, assim como
a opção de enviar notícias e as outras formas de interatividade, são agora parte da mídia
online, que incorporou essa participação como parte estratégica do negócio/alcance. (...) A
escolha por mecanismos de participação e outras questões como o controle de moderação
aplicados aos conteúdos levou a uma tomada de decisão mais consciente por parte dos
usuários, que relacionam os objetivos e personalidades de cada meio, a forte influência de
sua presença ou falta dela em um mundo análogo. (MASIP et al., 2015, p.237)

O quanto a relaçaõ entre jornalistas e a audiência é fundamentada em um pacto mútuo de
confiança e de expectativas compartilhadas, pontuam Masip et al. Isso significa o quanto os
jornalistas acreditam que o conteúdo publicado seja, de fato, o que o público está na expectativa de
receber e de encontrar nesse material seus anseios enquanto cidadaõ s. Os autores ressaltam a
importância da audiência e o quanto a mid́ ia tradicionalmente possuia pouca informaçaõ sobre isso,
utilizando somente números das taxas de audiência em televisaõ e na tiragem das publicações
impressas. Segundo Masip et al, nada disso refletia o resultado do contato direto com a audiência,
que historicamente esteve relegada às cartas dos leitores aos editores das publicações. Esse cenário
foi alterado pelas tecnologias digitais, citando: “as métricas analit́ icas da internet passaram a fazer
parte das redações jornaliś ticas e tornaram possiv́ el, pela primeira vez, um melhor entendimento da
audiência. Os dados coletados a partir disso proveram informações detalhadas sobre o que
realmente interessa a determinada audiência e como acessam a mid́ ia.” (MASIP et al., 2015, p.239)
Ao analisar esse ambiente, os autores defendem que o jornalista perdeu o posto de único
gatekeeper desse processo comunicacional. Anteriormente, os jornalistas decidiam o que era ou naõ
importante do ponto de vista jornaliś tico, hoje os usuários também decidem o interesse por
determinado tipo de notícia ou quanto é válido dar visibilidade a ela por meio de tweet, retweet,
comentários ou curtidas. ParaMasip et al, a lealdade é um dos pilares para sustentar a sobrevivência
da mídia em um ambiente de audiência volátil quanto a internet.
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A lealdade não é algo que se conquista apenas pela inclusão de formas de interatividade, mas
primeiramente em oferecer conteúdo de qualidade, traçando também caminhos para que a
audiência possa fazer parte de projetos jornalísticos em comum. Em outras palavras, a
participação, com direção e propósito, a partir de um ponto de vista da cultura democrática.
(MASIP et.al, 2015, p.248)

4. NETWORKED JOURNALISM

Os autores Manuel Castells, Michael Parks e Bregjte Van Der Haak discorrem no artigo The
future of journalism: networked journalism (2012) o quanto a tecnologia está acelerando as
mudanças nos modos como se produz, distribui e se usa o jornalismo. Sob o novo conceito
networked journalism, as novas ferramentas e dinâmicas naõ significam uma crise no jornalismo,
mas uma explosaõ disso. Os autores consideram que há uma demanda crescente do público por
informaçaõ , análise e interpretaçaõ . Ou seja, o jornalismo naõ está apenas distribuindo notić ias, mas
contando histórias significativas, contextualizadas, explicativas, de modo cada vez mais acessiv́ el o
público as utilizem e as compartilhem.
Bons jornalistas do século 21 contam suas histórias por texto, áudio e vídeos, de forma que
as pessoas possam se relacionar, compartilhar e se apropriar do conteúdo. O jornalismo
variado em formas e perspectivas, incluindo reportagens de rádio e televisao
̃ , jornalismo
literário, documentários, fotojornalismo, infográficos e mais. O bom jornalismo ajuda a criar
comunidades mais fortes e crescimento de grupos de interesses mais do que as ações
individuais. (CASTELLS, PARKS, VAN DER HAAK, 2012, p.2926)

Nesse contexto, surge um novo patamar o do networked journalist. Os autores Manuel
Castells, Michael Parks e Bregjte Van Der Haak descrevem que essa nova figura, mantendo a
essência jornalística, passa a ser um novo autor das reportagens e análises levando em conta outras
fontes - como comentários e feedbacks instantâneos online. Nesta nova prática jornalística, inclui-se
networks com vários profissionais e cidadaõ s colaborando, corroborando, corrigindo e até
condensando a essência de uma história reportada. (CASTELLS, PARKS, VAN DER HAAK,
2012, p.2927)
A multiplicidade histórias autorais seria um dos efeitos do networked journalism. Os autores
citam, no artigo, como um dos exemplos quando, em 2009, o Parlamento britânico divulgou mais
de 458 mil documentos sobre gastos públicos e o jornal The Guardian colocou esse material no site
e convidou os leitores a investigarem. Houve participação de mais de 32 mil pessoas.
O networked journalism na era digital não é uma ameaça a independência ou qualidade
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profissional do jornalismo, mas representa a liberdade sobre o controle corporativo. É uma
oportunidade para os jornalistas conduzirem benefícios para a sociedade diante da infinita
expansão da informaçaõ e a significativa interpretação desse contexto em um mundo
caracterizado por informações confusas/desencontradas. (CASTELLS, PARKS, VAN DER
HAAK, 2012, p.2935)

5. TIPOS DE INTERATIVIDADE

Um dos principais autores brasileiros nos estudos de interação, Alex Primo, definiu entre os
conceitos centrais de sua tese, “Interações mediadas por computador - a comunicação e educação a
distância segundo uma perspectiva sistêmico-relacional” (2003), que a interação é “ação entre”,
comunicação é “ação compartilhada” e o que se passa entre os participantes da interação são
chamados de “interagentes”. Primo classifica em dois grandes grupos, dois tipos de interação:
mútua e reativa. Para ele, a interação "mútua" se revela em relações interdependentes e processos de
negociação em que cada interagente participa da construção inventiva e cooperada da relação,
afetando-se mutuamente; já a interação "reativa" se limita a relações determinísticas de estímulo
e resposta.
Nas análises dos desafios dos estudos da interação, Primo destaca que “o contraste entre a
comunicação passiva e outros níveis midiáticos só poderá ser plenamente compreendido se os
movimentos interacionais forem estudados em todas as suas dimensões e, de preferência, enquanto
elas ocorrem. Ou seja, é preciso observar-se como os interagentes envolvidos negociam suas
posições de produto e recepção e como elas se alternam (as condições de interação).”(PRIMO,
2016, p. 27)
Nesse viés, “as interações mediadas por computador (tanto aquelas em desktops quanto
aquelas em smartphones e tablets) vieram demonstrar que pensar a produção e a recepção como
polos que se negam prejudica a compreensão do processo midiático enquanto complexidade não
redutível ou particionável.” Lembrando que em 2007, o autor havia escrito que, além de se
abandonar o foco nos interagentes individuais, é preciso observar com atenção o que acontece entre
todos os atores envolvidos na situação: "o que se passa entre os sujeitos, entre o interagente humano
e o computador, entre duas ou mais máquinas." (PRIMO, 2016, p. 30)
O pesquisador argentino Alejandro Rost também propõe dois tipos de interatividade. A
interatividade seletiva baseada nas possibilidades de controle do usuário sobre o processo de
recepção dos conteúdos. “Ou seja, em que medida o usuário pode eleger o ritmo e a sequência das
mensagens. Quanto mais opções de acesso aos conteúdos ofereça o meio, e quantas mais se ajustem
às necessidades do usuário, maior será o grau de interatividade seletiva.” (ROST, 2014, p.56)
Já a interatividade comunicativa seriam as possibilidades de comunicação e expressão que o

541

usuário tem acesso entre os conteúdos do meio, descreve o autor. “O leitor procura dialogar,
discutir, confrontar, apoiar e, de uma forma ou de outra, entabular uma relação com outros. Em
outras ocasiões, apenas pretende expressar uma opinião individual ou dar uma informação mas sem
procurar deliberadamente uma resposta ou um contato bidirecional ou multidirecional com outros
indivíduos.” (ROST, 2014, p.58)
Rost exemplifica esse tipo de interatividade em: comentários abaixo das notícias, perfis em
redes sociais abertas à participação de usuários, blogs de cidadãos, pesquisas, fóruns, entrevistas a
personalidades com perguntas de usuários, publicação de email de jornalistas, ranking de notícias,
chats, envio de notícias/fotografias/vídeos, entre outros. Ou seja, segundo Rost, se a interatividade
seletiva está ligada a “fazer coisas” sobre os conteúdos no processo de recepção, a comunicativa
transcende essa recepção individual uma vez que o leitor produz algum conteúdo que se torna
público. (ROST, 2014, p.57)
Sobre o histórico das interações dos leitores, Rost cita que a partir de 1999 há registros de
pesquisas e os fóruns eram a principal opção de participação (no entanto, a opinião dos leitores não
se misturava com os conteúdos próprios do meio; a visibilidade era limitada e o leitor era um
‘comentador marginal do meio’). Ele classifica como participação assíncrona em espaços
partilhados, quando se introduziu, a partir de 2006, três opções interativas em sites jornalísticos: os
blogs, comentários abaixo de cada notícia e os canais de reportagem cidadã. “Esta mudança é
notável para o jornalismo porque as intervenções dos leitores começam a misturar-se com a dos
jornalistas.”
Na participação sincrônica, o ano de 2009 foi o das redes sociais, explica Rost. “A
participação através do Facebook e Twitter desenvolve-se em tempo real. O fluxo de mensagens é
permanente e sincrônico. Mas, além disso, os sites começam a utilizá-los – ocasionalmente para
coberturas de determinados acontecimentos e, ali, o usuário pode participar no relato lado a lado
com um grupo de jornalistas.” Ao longo de duas décadas, pontua Rost, os leitores se tornaram mais
visíveis e “a maior visibilidade dos cidadãos na construção da atualidade não só está a afetar o
mundo digital mas toda a ecologia da mídia.” (ROST, 2014, p.66)
Em capítulo de livro, intitulado Um panorama dos estudos científicos sobre comentários de
leitores, a pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Thaísa Bueno traz o
questionamento da serventia dos comentários de leitores nos veículos jornalísticos da web. A autora
argumenta que essa inserção na mídia, há mais de uma década, mantém-se gerando controvérsia por
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duas razões: ser um recurso ainda subutilizado na agenda da mídia (não se configurando como um
espaço de colaboração do jornalismo); a qualidade da interação entre os usuários colocaria em
xeque a necessidade de manutenção dessa ferramenta.
Thaísa cita que entre os raros levantamentos sobre a história dos comentários de leitores está
o de Marcos Palácios (2012). “Nessa pesquisa o autor, que em 2009 já antecipava seu
posicionamento sobre os comentários serem apenas uma estratégia mercadológica dos veículos para
fidelizar leitores, busca uma aproximação do modelo de colaboração do leitor por meio de
comentários com as marginalias, apontamentos manuscritos redigidos nas bordas dos livros na
Idade Média.” (BUENO, 2017, p.139) A pesquisadora reforça esse argumento trazendo como
referência trabalhos de autores como Hermida & Thurman (2008), que consideram os comentários
de leitores como a “zona cinzenta” entre os modelos de participação, implementados pelas veículos
jornalísticos, e a grande preocupação dos empresários no que se refere à identidade e à reputação de
suas marcas.

6. CONVERSAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL

A definição CMC (Comunicação Mediada por Computador) trazido pela autora Raquel
Recuero, em sua obra Conversação em Rede, não é somente influenciada apenas por suas
ferramentas, mas também “é um produto da apropriação social, gerada pelas ressignificações que
são construídas pelos atores sociais que dão sentido a essas ferramentas.” Recuero complementa
que na CMC as relações sociais são forjadas pelas trocas de informações entre as pessoas, sendo por
meio dessas conversações que as práticas são estruturadas. A autora esclarece, recorrendo a Baron
(2002), que a CMC se confunde com a conversação na maior parte dos aspectos e o quanto é
fundamental entender a apropriação das ferramentas digitais como ambientes conversacionais para
examinar as mudanças na linguagem e nos grupos sociais que emergem nesses espaços.
A conversação é, portanto, um processo organizado, negociado pelos atores, que segue
determinados rituais culturais e que faz parte dos processos de interação social. Não se trata
apenas daqueles diálogos orais diretos, mas inúmeros fenômenos que compreendem os
elementos propostos e constituem as trocas sociais e que são construídos pela negociação,
através da linguagem, de contextos comuns de interpretação pelos atores sociais.
(RECUERO, 2012, p.31)

Recuero desenvolve o conceito de conversação síncrona como aquela caracterizada pelo
compartilhamento do contexto temporal e midiático. "Ou seja, são conversações que acontecem
entre dois ou mais atores através de uma ferramenta de CMC, e cuja expectativa de resposta dos
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interagentes é imediata." Diferentemente da conversação assíncrona que se estende no tempo por
meio de vários softwares, por exemplo. A apropriação dessas limitações e possibilidades oferecidas
pelas ferramentas constituem o processo de construção de contexto. (RECUERO, 2012, p. 51)

Um dos aspectos mais úteis na recuperação do contexto das conversações mediadas pelo
computador são os grupos sociais que participam dessas conversações. Esses processos,
como sociais, dependem essencialmente da apropriação dos indivíduos. Assim, determinada
ferramenta pode ser apropriada como um dos espaços onde um grupo social mantém seus
laços. Portanto, o histórico online e offline do próprio grupo ajuda a montar um repertório
contextual que auxilia na compreensão dessas interações. Esses repertórios também atuam
diretamente nos modos de recuperação dos contextos, possibilitando que os atores possam
perceber, pelas suas próprias experiências, os macrocontextos que estão construindo essas
interações. Como usuários tendem a focar diferentes redes em diferentes ferramentas, a
recuperação do contexto tende a ser complexa. (RECUERO, 2012, p. 115)

A compreensão de estrutura, organização e contexto são os três desafios listados pela autora
sobre a conversação mediada. Recuero considera que o contexto leva ao surgimento da conversação
em rede e que sua construção coletiva, negociada e apropriada pelos atores no ciberespaço faz a
emergência dessas conversações.
Quanto aos conceitos de reciprocidade e persistência nos ambientes de conversação, a
pesquisadora relata ser necessário avaliar a quantidade de mensagens que parte de uma determinada
conversação entre um par de atores e suas inter-relações para se definir que tipo de conexão essas
trocas constituem. Ou seja, é preciso definir como essas mensagens constituem valores sociais
reciprocamente constituídos. Recuero, citando Wellmann (1997), explica que o nível de
reciprocidade irá indicar a persistência da conversação em termos de quantidade e do valor das
interações, além de a compreensão do capital social envolvido no laço social do meio. (RECUERO,
2012, p. 209)

7. CONCLUSÃO

A complexidade de se estudar objetos que se modificam em curto espaço de tempo é um dos
desafios de quem se dedica aos estudos de interações. Desde a origem do conceito interatividade
nos anos 1970 até hoje foi necessário se ampliar o campo de pesquisa desse tema diante das
constantes inovações tecnológicas e mudanças na forma de consumo e de uso de novas ferramentas
interacionais.
No caso do jornalismo, a evolução do uso das ferramentas de interação ao longo dos anos
deram maior visibilidade aos usuários. Grupos de leitores engajados podem se apropriar dos
espaços de diálogo (comentários) e discutir os materiais jornalísticos nos sites e redes sociais dos
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veículos, apesar de ainda haver um longo caminho para uma interação mais efetiva entre jornalistas
e usuários. A reciprocidade e fidelidade dos leitores reforçam o capital e laço social com o meio.
Se em um primeiro momento os sites jornalísticos vislumbraram na interação apenas uma
ferramenta para fidelizar seus usuários, ao longo desses últimos vinte anos, foi se tornando cada vez
mais proeminente a necessidade dos veículos em dedicar força de trabalho a esse espaço de diálogo
entre os leitores. Mesmo diante da pouca mão de obra destinada a cuidar dessa seção, pode-se dizer
que houve avanços diante da possibilidade de classificação dos comentários, por exemplo. Grandes
jornais impressos categorizam os comentários na plataforma online como os mais populares entre
os leitores e os recomendados pelo jornal, o que facilita a participação de outros leitores que ainda
não se engajaram nesse tipo de interatividade. Um outro patamar também pode ser observado na
iniciativa do jornal norte-americano The New York Times na criação da classificação de verified
commenters - para aqueles leitores que possuem um bom histórico de qualidade em comentários
postados e estão aptos a publicá-los sem passar pela leitura de um editor previamente (item
obrigatório para quem não possui essa credencial). Ou seja, essa estratégia, além de fidelizar os
leitores, os faz sentir como parte integrante no desenvolvimento desse projeto jornalístico na
plataforma digital.
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OS SENTIDOS DA NITIDEZ: ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DE CAMPO EM AMORES
IMAGINÁRIOS1
Gustavo Minho Nakao2

RESUMO
Este projeto aborda o uso da profundidade de campo na linguagem cinematográfica do Cinema de
Fluxo. O estudo baseia-se na análise do filme Amores Imaginários dirigido por Xavier Dolan no
ano de 2008. Esta pesquisa é relevante para discutir acepções sobre a forma do uso do foco raso e
do foco hiper-raso na produção cinematográfica contemporânea, elemento formal de linguagem, o
qual costuma ganhar pouco espaço de debate crítico da obra nas discussões sobre cinema e estilo.
Para a análise, elenco algumas estruturas de linguagem audiovisual tais como montagem, mise en
scène e enquadramento. Em seguida, descrevo composições gerais presentes no Cinema de Fluxo e
analiso o emprego da nitidez no filme levando em consideração a estilística cinematográfica
presente na vanguarda. O resultado mostrou significações extra narrativas no emprego da imagem
turva, inferindo possibilidades de sentido e sensações para o campo em desfoque, a massa de cor ao
fundo e a parte da imagem em foco.
Palavras-chave: Profundidade de Campo; híper-focal; Cinema de Fluxo; Linguagem
Cinematográfica.

1. INTRODUÇÃO
Contar com os rastros que a luz deixa no tempo é um costurar seleto daquilo que deve ser
posto a vista ou esquecido no campo que ficou atrás. O cinema constrói a narrativa em linguagem
do movimento, um colocar em cena dos elementos necessários para o narrar e a forma tal como
esses conjuntos se acomodam na imagem é o que instiga esse trabalho. Uma investigação sobre a
nitidez. O foco.
As composições da linguagem cinematográfica são distribuídas na tecnicidade do aparelho.
Captar é, em primeira instância, um transmutar químico, o registro que o feixe do real deixa como
imagem. Dentre os processos dessa composição, os ângulos e distâncias côncavas ou convexas são
mais um dos instrumentos dispostas para o cineasta expressar a subjetividade no recorte do
concreto.
A profundidade de campo é a distância em foco dentro do quadro. As formas de exploração
do espaço nítido e do em desfoco é um recurso formal, no entanto, também repercute implicações
de sentido e ressonância da caligrafia de quem a fez e de quem a vê. O aprimorar da engenharia
óptica, manejou uma disponibilidade ampla de distâncias focais entre as lentes. As tendências
estilísticas de foco contínuo ou uso raso da nitidez se alteraram com os distintos movimentos
cinematográficos na história. Já seguiu tendências de organizações de quadro amplo, nas cadências
de um realismo elaborado como na Nouvelle Vague e já se pautou no extremo de milímetros do
nítido em concepções contemporâneas como no Cinema de Fluxo.
O Fluxo é uma tendência cinematográfica contemporânea sobre sinestesia cinética. Um
explorar dos recortes que sobram na lembrança, os fiapos que a imagem deixa no caminho pela
pele, o eco que o silêncio deixa depois de falar sobre tudo. Nessa costura de mircroeventos do
1 Trabalho inscrito para o GT Crítica de Mídia do 10oENPECOM.
2 Graduado em Comunicação Social na Universidade Estadual de Londrina, gustavominho1@gmail.com
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sentir, o manejo da profundidade de campo que tende ao limite do mínimo, desloca os parâmetros
do costume e se faz tocar e bater e mover.
Neste trabalho intento elencar os efeitos do uso não narrativo da profundidade de campo
estreita dentro do Cinema de Fluxo, para isso analiso o filme Amores Imaginários dirigido por
Xavier Dolan em 2008. A obra não é um representante clássico do Cinema de Fluxo, no entanto,
carrega similaridades estilísticas com o movimento, principalmente no uso da trilha sonora como
condutora da narrativa e da forma, deslocamento de sentires e emprego de uma montagem que
transborda de apenas justaposição lógica. O que moveu meu interesse pelo tema foi a falta. Falta de
mais discussões sobre o sentir em fluxo e sobre o foco turvo como elemento de linguagem.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Quando nasceu, o cinema veio tencionado para o real, mas quando as primeiras ficções
filmadas começaram a ganhar corpo, não havia parâmetros de uma nova linguagem. Projetou-se na
tela, então, os costumes de contar do teatro. Linearidade, distanciamento e extensão do ato.

Nos primeiros dez anos, um filme ainda era, apenas, uma sequência de tomadas estátuas,
fruto direto da visão teatral. Os acontecimentos vinham, necessariamente, um após o outro,
em sequência ininterrupta, dentro daquele enquadramento imóvel, e podia-se acompanhar a
ação bem facilmente. A primeira reação da plateia era de outro tipo: as pessoas tinham
curiosidade de saber de que era feita aquela imagem em movimento; vendo nela uma
espécie de nova realidade, buscavam a ilusão, o truque.
(CARRIÈRE,2015, p.13)

E foi Méliès quem correspondeu às expectativas e curiosidades que público demandava.
Além de ser um dos precursores do cinema narrativo, também foi um dos primeiros a transpor os
elementos de organização cênica do teatro para o cinema. Ele regia o quadro como palco e os
movimentos eram costurados nos cortes da montagem. Tudo era ensaiado previamente, como no
teatro que não pode ocorrer erros severos por conta do público metros a frente, Na produção de um
filme, os espectadores são a própria equipe – a qual costuma demandar de um número grande
pessoas – e a película, elemento dispendioso financeiramente. Atualmente com a digitalização do
filme, o tempo, aqui como conceito de horas gastas, equivale o custo do filme.

Um dos grandes segredos da Mise en Scène é saber exatamente aquilo que vamos fazer. Os
realizadores que improvisam fascinam-me. Alguns improvisam mesmo nos diálogos,
quando estes fazem parte dos elementos de que podemos estar seguros. Transformar
qualquer coisa de seguro em aleatório num processo onde existem já muitos imprevistos, é
uma coisa que me deixa perplexo.
(CHABROL, 2010, p.29)

O planejamento prévio passou a ser elemento fundamental da produção do cinema.
Organizar todos os fatores do futuro e elencar caminhos de como contornar os possíveis problemas
para construir o melhor resultado com os meios disponíveis era fator determinante na qualidade
final do filme. Ainda pelas limitações técnicas e também pelo recente tato com a linguagem visual
em movimento, a expectativa do que poderia vir a ser era quase tão importante quanto o que estava
sendo captado no momento.
O cinema faz uso da ilusão precisamente por ser uma sequência de fotografias em
movimento, sonorizadas e então projetas em uma determinada área; precisamente por ser
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uma arte baseada na realidade, como se, ao explorar a ilusão, ele reconhecesse sua
inabilidade em compreender e reconstruir essa estranha realidade que até os cientistas
hesitam em nomear. O teatro é baseado na ilusão, e não faz o menor segredo disso. Em vez
de tentar esconder o fato, ele frequentemente o proclama, sai gritando pelos telhados
(CARRIÈRE, 2015p. 64).

O cinema em seu prelúdio seria, então, a evolução de um grande espetáculo em que todos os
elementos cênicos previstos para o entretenimento são dispostas pelo recorte de um quadrado
óptico. Sobre essa figura Luiz Carlos Oliveira Junior estabelece que “por meio desse quadrado, a
mise en scène cinematográfica se faz não apenas como uma colocação em cena, mas acima de tudo,
um olhar sobre o mundo” (OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p.55),
Novamente a sétima arte impõe a necessidade de alfabetização do olhar, não só para o
entendimento da imagem em movimento, mas também para a determinação do que deveria ser
mostrado e como aquilo deveria ser visto. O enquadramento era uma nova ferramenta, originária da
fotografia, mas que ganhou dimensões plásticas e fluídas a partir do passado na pintura.
A palavra enquadramento e o verbo enquadrar aparecem com o cinema para designar o
processo mental e material já em atividade, portanto na imagem pictórica e fotográfica, pela
qual se chega na imagem que contém determinado campo visto sob determinado ângulo e
com determinados limites exatos. O enquadramento é pois a atividade da moldur, sua
mobilidade potencial, o deslize interminável da janela à qual a moldura equivale
(AUMOUNT, 2007, p.158)

O enquadramento é o corte no real, por essa significação o realizador e o fotógrafo do filme
devem compartilhar um olhar similar sobre o mundo. Chabrol elucida a importância do diretor de
fotografia e do operador câmera - quando não são executados pela mesma figura - dizendo que
esses seriam como olhos físicos do filme, que tornam concreta a visão do diretor geral. Ele também
distingue o enquadramento fechado - aquele que contém todo o mundo dos personagens naquilo que
é mostrado em cena - do enquadramento aberto - o qual o universo vaza pelas bordas - o que não é
mostrado também faz parte da história e pode ser visto pela inferência de conteúdo.
Desse modo, a narrativa visual depende do quadro e das limitações que esse impera. O
recorte que a princípio poderia ser visto como uma desvantagem do cinema, torna-se justamente um
dos fatores que o faz único. A fragmentação técnica encaminha o olhar para os detalhes da cena que
devem ser vistos naquele modo de montagem, isso é, cria-se uma estrutura de como contar a
história sem ter que apresentar todos os elementos de uma vez só.
Assim como a montagem é um elemento estilístico determinante na característica de cada
diretor, o enquadramento é a forma de condução do olhar. Uma expressão personalíssima, em que
os méritos dos cineastas autores são postos a prova. A individualidade da visão de cada diretor
permite a multiplicidade de histórias sobre o mesmo tema. A questão não está mais em o que narrar,
mas em como narrar. As limitações que o recorte do quadro pressupõe libertaram o cinema para
uma vasta margem de possibilidades criativas de recortes da realidade.

Enquadrar é, portanto, fazer deslizar sobre o mundo uma pirâmide visual imaginária (e às
vezes cristaliza-la). Todo enquadramento estabelece uma relação entre um olho fictício – o
do pintor, da câmera, da máquina fotográfica – e um conjunto organizado de objetos nos
cenários (AUMOUNT, 2007, p.159)

Os moldes que a luz torna, contém as sombras daquele que a conduz. Como expressado
anteriormente, a justaposição das imagens gera novos significados para essas, assim sendo,
construir histórias também é um arranjo de ordem, e nesse há muitas técnicas e possibilidades de
fazer.
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O roteiro de um filme é composto por sequências de ação com sentido completo que podem
ou não estar ligadas diretamente. “Cada sequência seria constituída de cenas – cada uma das partes
dotadas de unidade espaço-temporal” (XAVIER, 2012, p. 27). Dessa forma, a divisão das cenas em
pequenas estruturas de enquadramento é o plano, e esse processo de decomposição é chamado de
decupagem. Estabelecidos esses termos, o manejo da costura da ação cênica pelos planos é, em
formalismo, a montagem.
Os motivos para o enquadramento e a transição de um plano para o outro são um dos
artifícios de linguagem que o diretor dispõe para compartilhar a própria visão de mundo com o
espectador. A diferença do teatro e do filme está na capacidade pré-estabelecida do palco para o
Metteur en Scène, na primeira dramaturgia, conduzir os olhos do público. A distância entre esses
(plateia e platô) induz uma perspectiva ampla – plano aberto -, enquanto o corte do cinema
condiciona potencialidades de vista próxima, média ou geral (Primeiro plano, plano médio e plano
aberto).
Não surpreende que a operação habitualmente apontada como libertadora em relação à
prisão teatral seja precisamente a utilização do corto no interior da cena; a mudança do
ponto de vista para mostrar de um outro ângulo ou de uma outra distância o “mesmo fato”
que, supostamente, não sofreu solução de continuidade, nem se deslocou para outro espaço.
Aqui, estou me referindo ao efeito de identidade (mesma ação) e continuidade (a ação é
mostrada em todos os seus momentos, fluindo sem interrupção, retrocessos ou saltos para
frente). E é claro que estou considerando a ação tal como aparece na tela, dando a
impressão de que foi cumprida de uma vez só e na íntegra, independente da câmera.
(XAVIER, 2012, p.28)

E nessa liberdade que Griffith se inspirou para aperfeiçoamento do narrar. Nas
especialidades de O Nascimento de uma Nação e “Intolerância, ele permeia histórias distintas,
intercalando as sequências dessas. “Seus cortes não tinham a ver com a ação ou temporalidade, mas
com temas” (COUSINS, 2013, p.55), o que produziam efeitos mais elaborados e passíveis de maior
inferência. “Os historiadores da Versão-Padrão haviam elogiado os cortes analíticos de Griffith
como antiteatrais porque interrompiam o registro contínuo da cena” (BORDWELL, 2016, p. 82).
Mais uma vez o cinema segue na dialética de negação e herança com o teatro.
Com o tempo, a linguagem cinematográfica estabeleceu estilísticas de organização dos
planos e cenas. Em uma categorização simplista, é possível dividir a montagem em dois eixos
nomeados em francês: a Montage e a Découpage. Apesar da similaridade com os verbetes em
português, os termos carregam outras semânticas além das já utilizadas. A Montage seria uma
reverberação do cinema mudo, no qual as explorações linguísticas proporcionaram uma
demonstração efetiva do corte. Dessa forma, os experimentos de Kuleshov ou a os filmes de
Eisenstein, desse período, cometiam “uma grande violência contra a realidade ao juntar planos
unicamente para gerar a ideia” (BORDWELL, 2016, p. 81). A Montage seria, por conceito, uma
justaposição de planos distintos na forma e na estrutura para a obter efeitos simbólicos sobre isso. A
Découpage”, por consequência, é uma disposição mais fluída dos planos no narrar (Cinema
Narrativo). Quando quebra os enquadramentos em recortes menores, a Découpage dispõe um
entendimento mais sutil da transposição de imagens e “decompõe um todo espaço-temporal em
vistas mais próximas” (BORDWELL, 2016, p. 81).
As maneiras de montagem figuram, assim, um grande poder subjetivo para o enredo. Em
estruturas mais díspares de ligação de cenas, a forma elucida-se tanto quanto a história e as
tremulações do lírio à luz podem causar afetos desconcertantes ou, em onda mais morna, apenas
uma distração nos olhos que quem as vê. No lirismo subjacente ao requisito de forma, uma aparente
invisibilidade da técnica paira cálida no ar.
A mise en scène, entretanto, não é apenas composta pelo enquadramento e pela montagem.
Mesmo que esses sejam fatores cruciais para que ela ocorra, a quinta essência cinematográfica é a
junção de todos os elementos do cinema no melhor modo que consigam se articular. E apesar de
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praticamente ser alicerce indispensável para existir da fotografia, a nitidez no cinema não é só
conduta infraestrutural, é, também, imposição de direcionamento do olhar e sintaxe no quadro.
O primeiro uso do foco narrativo provavelmente ocorreu no filme Deixe-me Sonhar Outra
Vez dirigido por G.A. Smtih (George Albert Smith) em 1900, quando o fotógrafo do realizador
girou o “tambor da lente para fazer passar de uma imagem com foco nítido para uma imagem
desfocada” (COUSINS, 2013, p.30). E nesse pequeno gesto de conexão entre imagens estabeleceu
significados imensos de interpretação que foram revisitados e transmutados ao longo da história
cinematográfica.
Em Cidadão Kane o aparato focal ganhou novas explorações subversivas. Inspirados na
visão humana, Orson Welles e o diretor de fotografia Gregg Toland delimitaram a invenção de uma
técnica denominada Pan-focus, a qual consistia em uma capacidade de foco otimizada, combinando
a abertura de exposição nas condições de luz com a distância intermediária do foco mais próximo e
o foco infinito. O resultado desse esquema é um maior campo nítido para trabalhar a cena.
O seu uso torna possível fotografar a ação desde uma distância de 18 polegadas da lenta da
câmera até mais de 200 pés dela, com figuras nas extremidades da frente e do fundo, ambas
registradas com contornos nítidos. Até então, a câmera tinha de ser focalizada para um
plano próximo ou para um plano distante, e todas as tentativas de abranger ambos ao
mesmo tempo resultaram na falta de foco de um ou outro. Essa deficiência criou a
necessidade de decompor uma cena em ângulos longos e curtos [isto é, planos de conjunto
e primeiros planos], com a consequente perda de muito realismo. Com a Pan-focus, a
câmera, como o olho humano vê um panorama inteiro de uma vez, com todas as coisas
claras e naturais. (BORDWELL,2016, p.87)

Concomitante ao transgredir dos realizadores na linguagem, outras tecnologias do cinema
acompanharam o cair dos anos. Películas mais sensíveis de filme permitiram um aumento da
profundidade de foco. Para essa correlação: quanto maior a quantidade de luz, menor será a abertura
do diafragma na câmera; menor a abertura, maior será a distância focal; maior a distância focal,
maior será o limite cênico.
Com a capacidade focal no ápice do aproveitamento e as técnicas materiais disponibilizando
recursos aprimorados, cineastas como Welles remontaram a ação no quadro, otimizando todo o
espaço nele disponível. O percurso cênico passa a ser aproveitado em máxima eficácia. Os atores e
cenários ocupam todas as camadas de espessura da imagem, contabilizando uma esfericidade visual
imensa. A narrativa ganha espectros de mobilidade no passo do personagem que se descola da
proximidade quase invasiva do primeiro plano e caminha dentro do quadro – diminuindo de
tamanha na relação de perspectiva – e encontra a solitude do plano aberto, diminuto, mas ainda
nítido e participando do conteúdo da ação.
[...] a profundeur de champ. Geralemente traduzida como profundidade de campo (depth of
field), no discurso crítico do período o termo denota na verdade duas opções técnincas
significativamente diferentes. Com mais frequência designa a capacidade da lente da
câmera de reproduzir vários planos de ação com o foco nítido. A técnica, produto de
decisões a respeito de encenação, iluminação, película e manipulação da lente. No entanto,
a profundidade campo também abarca a possibilidade do que denominamos encenação em
profundidade – colocar objetos ou figuras significativas em distâncias de câmera
claramente diferentes, independente de estarem em foco ou não todos esses elementos [...] a
técnica foi quase completamente ignorada pelos críticos dos anos de 1920 e 11930.
Proponentes da Versão- Padrão consideravam tal encenação um retrocesso a um modo
“teatral. Mas, então, veio Cidadão Kane. (BORDWELL,2016, p.86).

Cidadão Kane aceita todos os encargos de inovação. A importância do filme, além do
lirismo cinematográfico, está na capacidade dele de se fazer notar como lírio. Talvez pomposo e
requintado nas voltas dos ramos, entretanto, ainda sim um desbravamento de linguagem que
influenciou o tempo em futuro.
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A profundidade de campo permitiu a estruturação de tomadas mais longas (long shots), a
qual abarcavam em si uma série de outros planos menores da mesma cena. Todas as ações dos
atores eram capturadas na mesma sequência sem cortes (Plano sequência). Desse modo,
subordinava o olhar do espectador a elaborar a própria montagem. Era ele que escolhia o corte
narrativo e quais informações eram relevantes para serem vistas. Como efeito, a tomada longa
infere uma tensão silenciosa na trama, “quanto mais tempo um plano é mantido sem cortes, quanto
mais tempos os atores estão representando ‘para valer’ sem intervalos, mais absorvente a sequência
se torna” (COUSINS, 2013, p.194)
A complexidade de definição do conceito de mise en scène está justamente nesse modo ideal
de todos os elementos operarem juntos, já que, como todas as outras manifestações de arte, a
estilística cinematográfica se altera com a virada do tempo. O desenvolvimento de novas técnicas e
tecnologias incita ensejos criativos da geração mais recente que se nega a perpetuar costumes do
passado. A juventude reafirma o instinto transgressor e sai em busca de um certo ineditismo
hermético, alterando, assim, o que era considerado como “bom”.
De modo exemplificativo, em época do cinema mudo, a essência cinematográfica era
narrativa de imagem, o enquadramento fragmentado em muitos ângulos e a montagem bem
demarcada. Quase 20 anos depois da chegada do cinema sonoro, quando o som já se consolidava a
partir de bons usos em filmes recentes, o melhor do cinema seria a montagem discreta, tomadas
longas e profundidade de campo.
[...] o filme mudo conseguia os seus efeitos poéticos a partir de uma montage de imagens
díspares, ao passo que o filme sonoro era dominado pela découpage, uma técnica não mais
poética, mas teatral, não mais um confronto forçado, mas uma ligação organizada. Isso
marca uma mudança crucial de valores. (BORDWELL,2016, p.82)

Em outro caso, a história do uso na profundidade de campo reflete o decorrer das
tecnologias no tempo e o intuito transgressor da juventude. Tão aclamada nos tempos de Cidadão
Kane, pouco mais de dez anos depois, os caminhos da estilística tornariam ao foco raso, para, então,
alterarem-se novamente nas décadas seguintes.
A profundidade de campo perderia terreno novamente no cinema americano da década de
1950, porque as novas películas coloridas widescreen geralmente não eram rápidas o
bastante para alcançar esse eefeito de foco profundo. Nas décadas de 1960 e 1970, lentes
com distância focal muito longa, que aplanavam a imagem e tornavam o foco raso, abriram
possibilidades formais no lado oposto do espectro visual. Tipos novos dessas lentes,
combinados com o estilo de filmagem de vídeos musicas, criaram o período de foco hiperraso na década de 1990. (COUSINS,2013, p.180)

Com o tempo o foco passou a ficar menor até limites de milímetros de nitidez. O Cinema de
Fluxo, ao contemplar uma evidência do diminuto, tende a uma profundidade de campo rasa e híperrasa. Explorando as contingências de significados do turvo para produzir sentido.
São muitos os componentes da linguagem cinematográfica, alguns nasceram no titubear
incerto dos primeiros takes, outros foram desenvolvidos por diretores irrequietos, que tencionaram a
luz até limites desconhecidos. De todos os características que fazem cinema ser o que é, cada um
deles executa uma função importante no traço da subjetividade hermética, mas os objetivos
fundamentais de narrar uma história no prisma de um olhar continuam os mesmos. Das artes
clássicas, a que quase matou a morte, mantém a tentativa de vencer o tempo e se transmutar na
invariável eternidade dos dias.
O cinema fez uso pródigo de tudo o que veio antes dele. Quando ganhou a fala em 1930,
requisitou o serviço de escritores; com o sucesso da cor, arregimentou pintores; recorreu a
músicos e arquitetos. Cada um contribuiu com a sua visão, com sua forma de expressão.
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Mas ele se formou antes de mais nada, a partir de si mesmo. Inventou a si mesmo e
imediatamente se copiou, se reinventou e assim por diante. (CARRIÈRE,2015, p20)

3. DESENVOLVIMENTO
O corte no sentir. O cinema de fluxo é uma investigação nas capacidades sensoriais
humanas. As datas dessa estética são convencionadas no transcorrer dos últimos 20 anos. Nomeado
pelo crítico de cinema Stéphane Bouquet em uma série de artigos em 2002, os textos remontam a
classificação da história da estilística cinematográfica desses filmes desde a década de 1990. A
genealogia do fluxo a longo prazo, é uma descendência do maneirismo no cinema herdadas das
produções hollywoodianas da década de 1970, o qual se caracteriza “por imagens que retomam
outras imagens e que, por isso mesmo, muitas vezes dependem de um conhecimento prévio”
(OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p. 119). Um formalismo gratuito da estilização da técnica pela técnica.
As composições rebuscadas, no entanto, causavam muitas vezes uma desconcertante forma de
olhar, por conta do labirinto tecnicista em que ela se inseria.
O fluxo designa uma estética que rejeita a racionalização do mundo e a apreensão
intelectual de suas formas, preferindo se construir na sensorialidade, na instalação de
ambiência, na mobilidade fluida e contínua de uma olhar que vagueia pelo espaço sem
finalidade aparente. Contrariamente ao ma maneirismo, esse cinema não exige do
espectador nenhum conhecimento prévio, nenhuma consciência sobre as histórias das
formas cinematográficas. Na estética do fluxo, o olhar é convidado a se perder na
exploração da matéria sensorial de um mundo concebido como deslocamento e passagem
constantes, mutações e desordem. Os compromissos com a narração e o drama, ou até
mesmo com a ficção, são enfraquecidos em benefício da “pureza” da experiência de narrar.
(OLIVEIRA JUNIOR, 2014, p.120)

As produções independentes dos Estados Unidos também desempenharam papel relevante
no desenrolar da estética. O cinema Indie é normalmente considerado como “aquele com ideias
próprias, resistentes às normas empregadas em grandes circuitos e vagamente ligado à
contracultura” (KEMP, 2009, p. 454). Quase sempre de baixo orçamento e ressoando ousadas
formas personalíssimas dos realizadores, “ajudaram a criar um meio-termo na cinematografia
americana em relação ao cinema adolescente desprentecioso” (COUSINS, 2013, p.454), o qual
conseguia abarcar certo sentimento transgressor que perpassava a ideário jovem da época.
É uma linguagem ao mesmo tempo desordenada e efusiva. Não exige nada da mente, pois
procura negar o cérebro e o olho no momento em que eles precisam estabelecer contato,
assim como tenta causar um curto-circuito no nervo óptico, estimulando diretamente a
visão e a audição, sem o benefício de um intermediário. É como se dissesse: isso é o mais
longe onde eu irei; é aqui que me detenho; você não me apreende mais, apenas me vê e me
ouve. ( CARRIÈRE, 2015 p.81)

Além das vertentes de estilo, a consolidação do Festival Sundance de Cinema auxiliou na
visibilidade e na validação ao por um “selo sobre uma cultura de cinema independente que
prosperara em parte como uma reação ao conservadorismo predominante” (KEMP, 2009, p. 454). O
Festival alavancou diversas carreiras desde a fundação em 1982, dentre os exemplos estão Steven
Soderbergh e Gus van Saint. Este, nascido em Kentucky, inspirou-se nas obras modernas e
subversivas de Andy Warhol para adentrar um campo semântico de obras polêmicas, com uso
criativo do plano e originalidade de forma. Destaque para Garotos de Programa e Elefante, lançado
em 2003, época em que o cinema de fluxo já vigorava como vanguarda e impunha participação nos
mais renomados festivais de cinema do mundo.
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A imagem de cinema se vê surpreendida mais que nunca por uma contradição entre
reivindicação do ‘sonho’e o costume e a demanda do realismo. Porque, assim como todos
os rios conduzem ao mar, toda as perguntas sobre cinema conduzem fatalmente à questão
do realismo, donde encontramos de novo a questão do simulacro. (OLIVEIRA JUNIOR,
2014, p.127)

O cinema de fluxo, então, conduz mais uma vez na história do cinema a máxima de
Lumière-Melies. As exasperações da busca infindável sobre o conteúdo real da imagem. No recorte
do fluxo, há uma intenção realística de respeitar as eventualidades do mundo na observação filmada
dele. Ao mesmo tempo, a teleologia de produzir sensações empíricas, muitas vezes condiciona um
recorte artificial do real. Mais comum é dentre as organizações clássicas do plano, os realizadores
utilizarem lapsos de montage para experiências mais específicas do sentir. Como escapes para a
pele tocar as texturas de uma imagem quebrada.
Xavier Dolan é um canadense de 29 anos que se inspirou nas divergências sensoriais dentro
do enredo normal, e alinhado as estéticas do vídeo musical, remanejou elementos do cinema de
fluxo para as próprias obras. Aproximou-se do cinema ainda criança, atuando em produções de
outros realizadores, no entanto, aos 20 anos, lançou Eu Matei Minha Mãe e conseguiu prestígio
internacional ao conseguir participar da mostra competitiva do Festival de Cannes.
Impulsionado pelo festival, continuou a produzir, investigando a linguagem cinematográfica
cada vez mais. Dolan, apoiou-se nos referenciais do fluxo, no entanto, tingiu as tramas com a
própria personalidade e vivências. Seguindo uma estética concisa, dirigiu ao total seis longametragens, elencando-se os de mais notaria: Eu Matei Minha Mãe, Amores Imaginários, Mommy e
É Apenas o Fim do Mundo, essa produção em escala industrial com atores de relevância
internacional como Marion Cotillard, Léa Seydoux e Gaspard Ulliel.
Amores Imaginários, lançado em 2008 pelo jovem diretor canadense, materializa a estrutura
do sentir na mise en scène do cinema de fluxo. A ênfase do estético e da percepção sensorial em
detrimento da forma clássica de narrativa em decomposição da ação no mesmo plano; a densidade
do foco raso; as cenas curtas e alternadas em pequenos recortes ritmados no tempo da música ou
perduram até o diretor julgar necessário.
Há vida no vazio. O hiato entre uma imagem e outra se constrói em black frame sonorizado,
quando o quadro visual permanece sem imagem, apenas em preto e o mundo inconfundível
continua em cena por meio da paisagem sonora. Em fato, o som na obra de Dolan assume encargos
infra-estruturais no percurso da narrativa, não é um fator de complemento ou adorno subjacente a
imagem. É elemento de semântica e posicionamento do enredo. Conduz o ritmo da montagem tanto
quanto a ação cênica, que tem o começo e o final marcado pela composição dessa harmonia. Como
a preparação dos amigos Francis e Marie para o encontro com o personagem foco de desejo de
ambos, o jovem Nicolas. A música Bang Bang de cantora Dalida direciona a conduta dos
personagens em slow motion - recurso de desaceleração do tempo, estendendo a quantidade de
frames captados - os amigos (Francis e Marie) caminham em profusão lenta, acompanhando a
reverberação extensa nas notas do violino. Os passos vagarosos, friccionados pela ficção dos
segundos longos, quase acompanham as batidas espaçadas da melodia, essa a qual intende a
permanência dos planos e motivos dos cortes entre eles.
Das texturas de nitidez, Amores Imaginários corresponde a tendência do cinema de Fluxo
em uso do foco raso ou específicas situações de híper-raso, delimitando os milímetros daquilo que
deve ser visto e do que deve ser massa de cor ao fundo. Essa, a qual, quando positivada em
intenções da subjetividade de quem conduz, move-se na cena mais do que só a neutralidade em
campo. Esse volume pictórico, pode contribuir na execução do esquema cromático definido para o
filme, posicionando a sensação, o sentido, o mundo inconfundível e até mesmo a mise en scène.
No retrato do campestre, as voltas do vento são vistas no vem e vai do verde, que corre sem
traço de contorno como sotaque impressionista. Nicolas fuma e observa os dois amigos brigando ao
chão, mas a natureza entorno só é revelada pela densidade das cores. Fosfenos sem formas, rastros
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de uma materialidade que deixou de existir para o recorte da lente, mas que tinge o quadro e se
impõe como cenário tanto quanto as locações em concreto e linha de desenho.
Um dos efeitos do foco híper-raso é o uso não narrativo da profundidade de campo. Por
conta da distância focal tão limitada, a perspectiva de massa de cor ao fundo não possui nitidez para
costurar aspectos extra formais à história. O jogo cênico contém-se no arranjo de primeiro ou
primeiríssimo plano. Por conta da informação visual do quadro se concentrar em uma camada fina
de alcance focal, a duração desse tende a diminuir, justificando parte da linguagem de Dolan:
múltiplos ângulos de pouco segundos cada.
O emprego de tais recursos, além de ratificar a estética sensorial de fluxo, também encontra
similaridade com as características do videoclipe. Sobrepondo o arranjo musical na caligrafia da
luz, Dolan permeia em passo duplo entre as estéticas do cinema e do clipe.
O foco raso permanece em quadro até mesmo em enquadramentos mais amplos e de
composições mais abertas no cenário. Essa escolha de desenhar os contornos do fundo no turvo
reflete inferências simbólicas na narrativa, como a evidência do individualismo ideológico
contemporâneo. Sobrepor em foco um personagem e desintegrar a nitidez de tudo o que o circunda
é um evidenciar daquela história em detrimento aos outros discursos que teçam aquele universo
inconfundível. De fato, narrativas são elaborações empáticas de compreensão de um ponto de vista
que produza catarse, identificação e projeção, no entanto, ao embaçar os entrelaçamentos do
indivíduo com o mundo que o cerca, implica em um distanciamento e hierarquização de sentido
desse agente.
Quando os referenciais de conexão são anestesiados pelo foco, os entendimentos de sentires
são tirados da escala usual. Como princípio do fluxo - produzir sensações - deslocar as capacidades
estéticas conduz uma intensificação ou supressão das escolhas do diretor ao espectador. Contar a
campo curto se torna assim um recolocar de como sentir ou deixar de sentir, um ambiente dramático
com liberdade de existir sem acepções tão rígidas do costume.

4. CONCLUSÃO
Cinema é subtração, no entanto as escolhas sobre o que retratar e como retratar o que já está
disposto no mundo, revelam mais significados do que delimitam. Dolan conduz o foco para o raso,
mas reduzir o campo nítido, lucida campos opacos até então daquele que assiste. No eco do espaço
transcorre as verdades da ação. Desde os entendimentos distintos de filmar e encenar, as mecânicas
de atuação foram lapidadas para os contornos sensíveis da película. O gesto deixou de se ressoar
pelas cadeiras de todo teatro, para permanecer nos centímetros a frente da visão do espectador.
Surgiu o sussurro e as dobras de expressão. E o manejar dessas sutilezas traz os encargos dos
segredos. A decepção de Marie ao descobrir no telefone que Francis também fora convidado para o
mesmo encontro com Nicolas é composta por um piscar forte na vista e o romper repentino da fala.
No vazio de poucos segundos, a mentira vaza pelos contornos do cenário, assim como a tristeza e o
início do conflito.
Manejar o vazio implica na coragem de fazer sentir e fazer pensar, dar ao espectador tempo
para absorver o conteúdo cênico e se preparar para o que vem na história. Libertar aquele que
assiste das distrações ininterruptas de um malabarismo sonoro é acreditar na qualidade do próprio
filme de carregar uma narrativa bem contada.
Às vezes se fala mais com a falta do que com o grito.
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O PORTE NOBRE DE FERNANDA:
ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO DA COBERTURA MIDIÁTICA DO ASSASSINATO
DE UMA MULHER EM SITUAÇÃO DE RUA NO RIO DE JANEIRO1
Luciane Leopoldo Belin2

RESUMO
Quando uma mulher em situação de rua é morta com tiros no peito em Copacabana, no Rio de
Janeiro, o caso chama a atenção da imprensa, algo incomum quando se trata de um grupo
populacional frequentemente inviabilizado pela mídia em geral. A partir de um aporte teóricometodológico fundamentado na teoria do enquadramento, com uma análise realizada em duas
etapas técnicas – a primeira, que isola os frames das notícias e a segunda, que analisa as palavraschave de 25 textos que compõem o corpus de pesquisa –, este artigo se propõe a descrever os
elementos que delineiam o enquadramento da cobertura midiática sobre o assassinato de Fernanda
Rodrigues dos Santos e a inferir se os mesmos são organizados de forma a construir uma
apresentação estigmatizada da mulher ou a desenvolver enquadramento equilibrado do caso. Como
resultado da análise, percebe-se a presença de quadros como as fontes de informação,
caracterização da vítima e dos perpetradores, justificativas para o crime, presença tímida das
perspectivas de gênero e de contexto social, bem como destacam-se quatro grupos de classes de
palavras-chave que reforçam a pobreza deste último aspecto.
Palavras-chave: Enquadramento; Crítica de Mídia; Estigma; Mulher; Cobertura Midiática;

1. INTRODUÇÃO
Na noite de 17 de outubro de 2017, Fernanda Rodrigues dos Santos foi assassinada a tiros
enquanto dormia sob uma marquise na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro
(RJ). Fernanda vivia em situação e rua, circulava pela região há cerca de quatro anos e se
diferenciava do estereótipo das pessoas nesta condição por seu comportamento amigável, simpático
e não ameaçador.
O caso repercutiu na imprensa no dia seguinte, veiculado em sites e portais de notícia,
voltando a ser abordado cerca de um mês depois, quando os responsáveis pelo crime foram presos.
A violência contra pessoas em situação de rua não é incomum. A cada dois dias, ocorre uma morte
dentro deste grupo populacional no Brasil, de acordo com o Centro Nacional de Defesa de Direitos
Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável (CNDDH) 3. Ainda
de acordo com o CNDDH, entre março e agosto de 2017, 69 pessoas em situação de rua morreram
no Brasil e 419 sofreram violência nas ruas4.
Com estes dados em vista, chama a atenção o fato de que a morte de Fernanda tenha
recebido atenção da imprensa, em contrapartida a todas as outras que são ignoradas. Também
1

Trabalho inscrito para o GT Crítica de Mídia, do 10o ENPECOM.
Jornalista e mestra em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: lucianebelin@gmail.com.
3
Informação divulgada em reportagem da Gazeta do Povo, veiculada em março de 2012. Disponível em:
https://bit.ly/2B4DJNs. Acesso em 11/08/2018.
4
Informação divulgada pela ONG Terra de Direitos em setembro de 2017. Disponível em https://bit.ly/2nwdKF6.
Acesso em 11/08/2018.
2
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cumpre pensar, sob a égide da crítica de mídia, de que maneira os veículos de comunicação se
debruçam sobre este tema tão relevante para o espectro social e humanitário do Brasil,
especialmente dado o momento de crise socioeconômica e democrática vivido pelo país.
Neste contexto, o presente artigo se propõe a responder às perguntas: quais são os elementos
que delineiam o enquadramento da cobertura midiática sobre o assassinato da mulher em situação
de rua Fernanda Rodrigues dos Santos? Eles são compostos de maneira a construir uma
apresentação estigmatizada da vítima ou a oferecer uma cobertura com enquadramento equilibrado?
Parte-se da hipótese de que as matérias analisadas ignoram majoritariamente uma
perspectiva de análise social, focando apenas sobre o crime como um caso isolado. Para averiguar
se esta hipótese se verifica, foi utilizada como aporte teórico-metodológico a análise de
enquadramento midiático a partir do modelo proposto por ENTMAN (1993) e discutido por
MENDONÇA & SIMÕES (2012), mais tarde conectados à crítica de mídia conforme propõe
ROTHBERG (2010).
A análise foi realizada em duas etapas quantitativas: primeiro, se identificam os frames que
compõem o enquadramento noticioso: fontes de informação; caracterizações da vítima; nível de
informações sobre os criminosos; uso de justificativa para o crime; discussão sobre o gênero da
vítima; discussão sobre a condição de maternidade da mesma; contextualização da questão social.
Em segundo, por meio de uma técnica de pesquisa das terminologias do léxico utilizado,
trabalharam-se as principais classes de palavras que organizam o discurso das matérias do corpus.
Confrontando a expectativa ressaltada na hipótese, a cobertura midiática apresentou sim um
contexto social. A problematização da questão da população em situação de rua não está
completamente ausente, ainda que apareça timidamente na maioria dos casos. E, embora as
reportagens tenham tratado Fernanda de maneira estigmatizada, este estigma se apresenta com um
formato diferente do que é invocado geralmente quando se fala de indivíduos deste grupo
populacional.
2. FERNANDAS
Embora o cotidiano das pessoas em situação de rua seja costumeiramente marcado pela
invisibilidade, eventualmente um acontecimento envolvendo este grupo social faz com que o
mesmo se torne alvo de cobertura midiática. Uma vez que o número crescente de indivíduos
vivendo sob as marquises, por si só, já não impacta os jornais, é necessário um episódio de
violência ou morte para tirá-los da sombra.
Neste sentido, o caso de Fernanda Rodrigues dos Santos foi um dos que alcançou o campo
midiático. Ela vivia nas ruas do Rio de Janeiro há cerca de quatro anos e era conhecida pelos
moradores do bairro de Copacabana. No dia 18 de outubro de 2017, editorias cariocas de diversos
jornais e sites noticiaram pela primeira vez a morte de uma mulher encontrada com tiros no peito
em uma rua do bairro carioca, na maior parte sem identificá-la.
Um mês depois, os mesmos jornais informaram que dois homens haviam sido presos,
acusados do assassinato desta mulher, então identificada como Fernanda. Os acusados eram Cláudio
José Santos, lutador de MMA, e Rodrigo Gomes Rodrigues, estudante de medicina.
A notícia circulou em diferentes mídias e alcançou especialmente os noticiários do eixo RioSão Paulo, grande parte dos quais possuem abrangência nacional. Nas matérias, o tom
predominante era o de indignação, transferindo para o discurso midiático o lamento dos moradores
da região que a conheciam e a quem cuja morte impactou negativamente.
Tendo em vista que pessoas em situação de rua são, com frequência, culpabilizadas pelas
próprias circunstâncias de vida, vistas como ameaças à segurança pública ou reduzidas puramente a
um problema social, a cobertura da morte de Fernanda Rodrigues dos Santos se diferencia não
apenas pela projeção recebida, mas pela forma como esta atenção foi dispensada.
Fernanda faz parte de uma população que ultrapassa os 100 mil: atualmente, 101.854
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pessoas vivem em situação de rua no Brasil, segundo estimativa realizada pelo Instituto Nacional de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2016. O Ministério do Desenvolvimento Social, considera
a população em situação de rua como um
grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos
familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Essa
população se caracteriza, ainda, pela utilização de logradouros públicos (praças, jardins,
canteiros, marquises, viadutos) e áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas, carcaças
de veículos) como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente,
bem como unidades de serviços de acolhimento para pernoite temporário ou moradia
provisória (MDS, 2008).

O mais recente levantamento oficial e de abrangência nacional sobre o tema é a Pesquisa
Nacional sobre População em Situação de Rua, de 2008. Na época, o levantamento apontou que
18% da população em situação de rua era composta por mulheres, contra 82% de homens.
A estimativa da Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro é de que a capital carioca
concentre atualmente uma grande porcentagem deste número, com aproximadamente 15 mil
pessoas vivendo nas ruas, das quais o número de mulheres é crescente, dada a tendência de que
famílias inteiras tenham ficado desabrigadas nos últimos anos.
No entanto, o tema raramente alcança a grande mídia, ainda menos quando se pensa na
parcela feminina desta população, que quase nunca é retratada. Quando aparece, no entanto, é
vitimizada, representada em relação a um parceiro ou ao consumo de drogas. A própria Pesquisa
Nacional não traz uma única vez a palavra “mulher” e não apresenta dados específicos que tratem
das particularidades da parcela feminina que, embora seja minoria, precisa ser considerada.
A presença destes sujeitos, sejam homens ou mulheres, desafia a percepção da ordem social
das necessidades humanas para a sobrevivência e causa um estranhamento já que o senso comum
prega a moradia uma como uma demanda primordial do ser humano. Elas fazem parte de um grupo
que, de acordo com GOFFMAN (2008, p. 155) é formado por pessoas "engajadas numa espécie de
negação coletiva da ordem social", que incorporam o que o autor chama de "comportamentos
desviantes".
Ele se refere a pessoas com esses comportamentos como castas "percebidas como incapazes
de usar as oportunidades disponíveis para o progresso nos vários caminhos aprovados pela
sociedade; mostram um desrespeito evidente por seus superiores; falta-lhes moralidade; elas
representam defeitos nos esquemas motivacionais da sociedade" (GOFFMAN, 2008, p. 155) e
sugere que são estigmatizadas por serem considerados desviantes sociais. O autor sugere ainda que,
em alguns casos, elas apresentam seus desvios voluntariamente, de maneira que “ostentam sua
recusa em aceitar o seu lugar e são temporariamente tolerados nessa rebeldia, desde que ela se
restrinja às fronteiras ecológicas de sua comunidade" (GOFFMAN, 2008, p. 156).
Essas é uma forma interessante de compreender a relação da sociedade de maneira geral
com as pessoas que habitam as ruas. Sua existência é de conhecimento geral, da população e dos
governos e, embora existam políticas públicas para tratar desta questão, são insuficientes e tais
sujeitos sociais permanecem nesta condição. São vistos por todos, mas ao mesmo tempo, invisíveis.
Exige-se do indivíduo estigmatizado que ele se comporte de maneira tal que não signifique
nem que sua carga é pesada, e nem que carregá-la tornou-o diferente de nós; ao mesmo
tempo, ele deve-se manter a uma distância tal que nos assegure que podemos confirmar, de
forma indolor, essa crença sobre ele. Em outras palavras, ele é aconselhado a corresponder
naturalmente, aceitando com naturalidade a si mesmo e aos outros, uma aceitação de si
mesmo que nós não fomos os primeiros a lhe dar. Assim, permite-se que uma aceitaçãofantasma forneça a base para uma normalidade-fantasma. (GOFFMAN, 2008, p. 133).

Esta tendência à invisibilidade extrapola as fronteiras da convivência em comunidade e
impacta também o campo midiático, de forma que, quando um caso como o assassinato de
Fernanda recebe a atenção de dezenas de veículos midiáticos, apresenta-se a necessidade de
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compreender o que o diferencia de ocorrências similares que são sumariamente ignoradas.
Para investigar os elementos que compõem esta cobertura midiática, este artigo parte da
análise de 25 matérias de diferentes veículos de comunicação. O título de uma das matérias,
veiculada pela Folha de São Paulo, ao qual aludimos no título deste artigo, aponta o tom que
predomina na cobertura: “Morta em Copacabana, moradora de rua se destacava por 'porte nobre'”.
O título registra aquele que foi um dos elementos mais presentes na cobertura de maneira geral: a
postura de Fernanda em vida e seu legado na memória dos vizinhos de Copacabana. E, mais
importante, o fato de que ela “se destacava” dentro de um grupo de desviantes sociais.
Para analisar a forma como este enquadramento é construído, é preciso compreender
primeiramente de que tipo de enquadramento este artigo trata e como ele se relaciona com o gênero
da protagonista do caso, aspectos que serão discutidos no tópico a seguir.
3. ENQUADRAMENTO E CRÍTICA DE MÍDIA
O conjunto de critérios que organizam a construção de uma notícia e seu contexto de escrita
e publicação constituem em uma das maneiras de conceituar o que é o enquadramento noticioso.
Nas últimas décadas, este conceito vem sendo utilizado por diferentes áreas do conhecimento, da
sociologia à comunicação, passando pela psicologia, de forma que pode ser compreendido a partir
de uma série de perspectivas.
A análise de enquadramento “volta-se, pois, para a percepção do modo como os discursos
enquadram o mundo, tornando acessíveis perspectivas específicas de interpretação da realidade”
(MENDONÇA & SIMÕES, 2012, p. 193).
De acordo com MENDONÇA & SIMÕES (2012, p. 191), Goffman, que, além dos estigmas
sociais também se dedicou a pesquisar os enquadramentos midiáticos, aponta três grandes modelos
de apropriação do conceito de enquadramento. Um primeiro tem como enfoque principal a situação
comunicativa e visa compreender o modo com que as mensagens metacomunicativas ajudam a
construir esta situação. Um segundo modelo de apropriação do termo enquadramento “Inclui
pesquisas que adotam o enquadramento para realizar análises de conteúdo discursivo, explorando as
molduras e as saliências produzidas por enunciados” (MENDONÇA & SIMÕES, 2012, p. 191). Por
fim, um terceiro considera o estudo de frame effects, a partir da análise de discursos que são
adotados estrategicamente.
Neste artigo, nos debruçaremos especificamente sobre o segundo tipo, uma vez que o
objetivo neste espaço é justamente discutir o enquadramento noticioso da morte de Fernanda
Rodrigues dos Santos, a partir de uma análise focada nos quadros que compõem tais textos
jornalísticos.
Segundo Entman, isso é possível à medida em que
Enquadramento essencialmente envolve seleção e saliência. Enquadrar é selecionar alguns
aspectos da realidade percebida e torná-los mais salientes em um texto comunicativo, de
forma a promover uma definição particular de um problema, interpretação causal, avaliação
moral e/ou recomendação de tratamento para o item descrito (ENTMAN, 1993, p. 52).

Neste contexto, o repórter responsável pela produção de um conteúdo jornalístico,
representando um determinado veículo de comunicação, apura os fatos, busca fontes de informação,
entrevista ou não pessoas e redige uma matéria na qual compila recortes da realidade a partir de
uma seleção dos fatos feita com base em sua própria perspectiva. Nesta colagem que é uma
reportagem, alguns aspectos ficarão em evidência, enquanto outros serão mais sutis ou sequer
aparecerão.
No processo de construção da notícia, ROTHBERG (2010) sugere que o jornalista tenha
como objetivo o equilíbrio de informações, de forma que o enquadramento não seja tendencioso a
uma das partes, ou seja, não seja um enquadramento episódico, e sim um enquadramento temático.
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O procedimento não se resume a colher visões alegadamente contrárias, colocando umas
diante das outras, simplesmente. Primeiro, porque onde o olhar apressado vê apenas
oposições, pode haver matizes, contrastes e sintonias inesperadas. Segundo, porque as
diferenças entre as perspectivas relevantes precisam ser elucidadas, em aproximações
reﬂetidas (ROTHBERG, 2010, p. 58).

Em uma cobertura midiática como é analisada neste artigo, os aspectos salientados pelo
autor incentivam a um olhar treinado a compreender o contexto social no qual o caso relatado se
insere. Não se trata apenas de enxergar a oposição agressores x vítima, mas de observar, para além
destas determinações, o contexto social no qual se inserem: quando quem comete o delito são duas
pessoas de classe média e quem o sofre é uma pessoa em situação de rua, uma mulher
estigmatizada.
É por conta destas ponderações que podem ser feitas em uma análise de enquadramento que
esta perspectiva teórico-metodológica é vista pelo autor como uma proposta possível para a crítica
de mídia, uma vez que permite isolar e interpretar os elementos que compõem as notícias, avaliando
assim se o tratamento dado ao tema foi adequado dentro desta perspectiva de equilíbrio.
Entendidos como formatos genéricos de cobertura, os diversos enquadramentos possíveis a
uma matéria podem ser identificados por uma crítica de mídia que procure emitir um
julgamento objetivo sobre as matérias em análise. Os diversos traços que vão figurar como
característicos de um dado enquadramento surgem do exame atento de uma cobertura
específica, em processo de estudo e aproximação no qual eles vão se revelar como atributos
inseparáveis do foco adotado pelo veículo. A avaliação de enquadramento tende a ser clara
o suficiente para que contenha, a um só tempo, um inventário dos olhares construídos por
determinada matéria em torno de certo assunto e uma consideração qualitativa a respeito da
adequação de seu foco (ROTHBERG, 2010, p. 60).

Para responder à questão proposta na introdução deste artigo, recorre-se à propositiva de
ENTMAN (1993, p. 52), de que “o texto contém quadros, que são manifestados pela presença ou
ausência de certas palavras-chave, frases de armazenagem, imagens estereotipadas, fontes de
informação e frases que fornecem grupos de fatos ou julgamentos que reforçam tematicamente”.
O jogo de informação que é feito com estes quadros ou frames é que determina a presença
ou ausência de um determinado enfoque ou dado específico. Dessa forma, para compor a
metodologia de análise deste artigo, estes aspectos citados pelo autor foram tensionados de maneira
a compor categorias de análise.
4. IDENTIFICANDO OS FRAMES
Embora a cobertura midiática do assassinato de Fernanda Rodrigues dos Santos tenha
iniciado em 18 de outubro de 2017 e seja composta por quase uma centena de publicações, foram
selecionadas para compor o corpus deste artigo 25 textos5 publicados a partir de 15 de novembro,
quando a vítima, que até então vinha sendo descrita apenas como “uma moradora de rua de
Copacabana” foi identificada como Fernanda Rodrigues dos Santos.
A análise dos frames das notícias foi realizada em duas etapas, com a utilização de dois
softwares diferentes de pesquisa, o SPSS e o Iramuteq6, que permitiram inicialmente investigar a
5

Os jornais que mais publicaram reportagens a respeito do assassinato de Fernanda foram O Globo, com oito matérias, e
O Popular, com cinco. Os demais, a seguir, veicularam cada um apenas uma publicação: A Tribuna, Band, Band News,
Extra, Folha de São Paulo, G1, Geledes, Huffpost Brasil, JC Online, Jornal do Tocantins, O Dia, O Estado de São
Paulo, Plox, R7 Cidade Alerta, Só Fatos e VEJA.
6
O primeiro é um software utilizado para operacionalizar principalmente análises de cunho quantitativo que permite
realizar inferências a partir de códigos numéricos e cruzamentos de dados, o segundo permite realizar também análises
quantitativos, mas é voltado para composições textuais e léxicas.
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presença e ausência de determinados frames e, em seguida, realizar uma análise do texto a partir de
sua composição léxica.
Após uma leitura das reportagens, foi construído um livro de códigos que identificou quais
foram os frames ou quadros centrais a delinear o enquadramento do caso do assassinato de
Fernanda, a saber:
a) Fonte primária, secundária e terciária (autoridades policiais, autoridades políticas,
autoridades dos Direitos Humanos, conhecidos de Fernanda (moradores e trabalhadores da
região, nomeados ou anônimos), familiares, religiosos e sem fonte ou fonte como “relatos”);
b) Caracterizações positivas ou em defesa da personalidade da vítima – adorada na região,
querida, discreta, trabalhadora, simpática, sorridente;
c) Nível de informações sobre os criminosos - Nomes, Ocupações, detalhes de apreensão de
drogas durante a prisão, presença de todas ou ao menos duas destas informações ou
ausência;
d) Presença/ausência de justificativa para o crime (álcool, drogas, provocação);
e) Presença/ausência de discussão sobre o gênero da vítima;
f) Presença/ausência da condição de maternidade;
g) Discussão contextualizada a respeito da questão social das pessoas em situação de rua (se
problematiza ou oferece contexto social).
Estes elementos serão discutidos em seguida, não necessariamente nesta mesma ordem, uma
vez que serão tratados a partir da maneira como se inter-relacionam.
5. QUADRO A QUADRO
As fontes de informação estão entre os critérios sugeridos por Entman para compreender o
enquadramento dado às informações midiáticas. No caso da cobertura da morte de Fernanda, elas
convergem majoritariamente para uma construção noticiosa que não abre muito espaço para uma
perspectiva social e de gênero.
Todas as matérias tiveram pelo menos uma fonte citada, dez delas partiram de pelo menos
uma segunda fonte de informações, enquanto apenas cinco tiveram uma terceira. Dos 25 textos
analisados, 17, ou seja, 68%, tiveram como fontes primárias autoridades policiais – as polícias
Civil, Militar e Federal, o 19ª Batalhão, a Delegacia de Homicídios, delegados e o Instituto Médico
Legal. Apenas duas delas trouxeram já na primeira entrevista uma autoridade política e uma
autoridade voltada aos Direitos Humanos, enquanto que cinco outras entrevistaram o irmão de
Fernanda, Willian Rodrigues dos Santos, conforme aponta a Tabela 01.
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TABELA 01 – FREQUÊNCIAS DE FONTES PRIMÁRIAS
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2018)

Estas mesmas pessoas apareceram como segundas e terceiras fontes, embora tenha destaque
nestas duas categorias a presença de pessoas comuns: em cinco matérias, os jornalistas
entrevistaram indivíduos que conheciam Fernanda: moradores locais, funcionários de residências e
comércios de Copacabana, próximos à região da Praça do Lido, onde ela vivia.
Foram estes relatos que permitiram aos repórteres traçarem uma imagem de quem era
Fernanda Rodrigues dos Santos em vida. As entrevistas com o irmão da vítima, localizado alguns
dias depois, ajudaram a traçar um perfil dela antes de ter recorrido à situação de rua.
A escolha das autoridades policiais como predominantes na cobertura mostra uma tendência
a oficializar os dados, concentrando-se nos fatos, e não necessariamente oferecendo ao leitor uma
percepção mais completa e ampla.
Essa percepção dialoga diretamente com duas das categorias citadas acima. A primeira delas
é a categoria “g”, que analisa justamente a capacidade das matérias de discutirem o caso de
Fernanda a partir de uma problematização social. Contrariando a hipótese inicial do artigo, 68% das
matérias analisadas vão além do fato em si, enquanto 32% ignoram o contexto da população de rua
no Brasil e no Rio de Janeiro.
Esse contexto, porém, não é aprofundado e consiste, na maior parte das vezes, na fala de um
dos entrevistados reforçando a importância de se combater a violência contra a população em
situação de rua e de se oferecer condições de vida e de habitação mais dignas a estas pessoas.
A marginalidade que já faz parte da realidade das pessoas em situação de rua, fica ainda
mais evidente quando, além das condições de vida, se fala sobre as condições de morte dessas
pessoas. Conforme aponta BUTLER (2016, p. 17), “há ‘sujeitos’ que não são exatamente
reconhecíveis como sujeitos e há ‘vidas’ que dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são
reconhecidas como vidas. Em que sentido, então, a vida excede sempre as condições normativas de
sua condição de ser reconhecida?”.
No caso da morte de Fernanda, a maneira como a mídia em geral aborda o seu assassinato
denota uma tentativa de fazer uma espécie reconhecimento da sua condição de humanidade por
meio das características de sua personalidade, presente principalmente nos termos escolhidos para
compor as notícias. Esse ponto será discutido mais detalhadamente no tópico seguinte. Antes disso,
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no entanto, vale tratar ainda da segunda categoria relacionada às fontes de informação e que reforça
uma perspectiva mais voltada para um relato direto e superficial dos fatos: a ausência da questão do
gênero de Fernanda na cobertura midiática. 12% das matérias trazem o fato de ela ser mulher à luz
em sua construção, enquanto 88% desconsideram completamente este fator ao noticiar o caso.
Uma das matérias vai mais a fundo e, por meio da entrevista de Denize Adriana Ferreira,
criadora do Movimento Internacional de Mulheres em Situação de Rua, chama a atenção para o
crescimento acelerado da parcela feminina desta população, conforme o trecho destacado a seguir:
As moradoras de rua aparecem nuas e com marcas de asfixia e de objetos perfurantes
quando são assassinadas. O que me assustou na morte da Fernanda foi o tipo do crime,
nunca vi uma pessoa de outra classe assassinando assim. Esse ano eu enterrei várias
Fernandas. Faço parte de diversos movimentos, vejo diariamente vários crimes e fico
chateada porque uma pessoa inocente teve que morrer para que as pessoas fizessem algo. E
eu espero que, de fato, se faça algo, porque eu estou lutando há cinco anos para ter um hotel
para as mulheres passarem a noite7.

Se as mortes de mulheres em situação de rua são frequentes como a entrevistada aponta e
em condições tão degradantes, por que seguem negligenciados por instituições governamentais e de
assistência social e ignorados pela imprensa? São questões amplas e que seguem sem respostas. No
caso desta cobertura em específico, um fato que, embora não explique, oferece uma justificativa
parcial para a ausência deste aprofundamento nas matérias é o foco das reportagens voltado aos
perpetradores da violência de maneira factual.
Os dois acusados possuem uma presença grande na cobertura: 76% das matérias trazem
descrições completas de ambos, incluindo seus nomes e idades – Rodrigo Gomes Rodrigues, 24, e
Cláudio José Silva, 37 –, bem como suas ocupações – estudante de medicina e lutador de MMA.
Outros 16% mencionam ao menos os nomes ou as ocupações e apenas duas matérias, ou seja, 8%,
não os mencionam, conforme aponta o Gráfico 01:

GRÁFICO 01 – FREQUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES SOBRE ACUSADOS
FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2018)

Com frequência, os textos trazem ainda as circunstâncias das prisões e o envolvimento com
tráfico de drogas, detalhando inclusive a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no
7

Trecho retirado da reportagem "Ato religioso relembra morte de moradora de rua há um mês em Copacabana", do site
O Globo. Disponível em: https://glo.bo/2vxHJkc. Acesso em 11 de agosto de 2018.
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momento da prisão. Sobretudo, um fator chama a atenção: a tentativa de oferecer a fala aos
acusados e/ou a de justificar o crime de alguma forma.
Embora reforcem a indignação da comunidade e das próprias autoridades com a brutalidade
e gratuidade do assassinato, 20% das matérias oferece algum tipo de justificativa para crime, sendo
que as predominantes são a de que estariam sob o efeito de drogas e a de que Fernanda teria sido
morta “por engano”. Nesta última, explica-se que os dois acusados passaram pelo local do
assassinato momentos antes e um homem em situação de rua teria lançado uma lata de cerveja em
sua direção. Eles então retornaram e atiraram em Fernanda acreditando que, sob os cobertores em
que ela dormia, estava o homem que os havia provocado. Uma das matérias que utiliza esta
justificativa também reforça que “Os dois criminosos aparentavam ter vida normal”8.
Os dois homens também aparecem em uma imagem replicada em alguns dos sites a partir da
divulgação da Polícia Civil. Embora Entman cite as imagens como um dos quadros possíveis, para
este artigo foi feita uma escolha metodológica de se concentrar apenas no texto escrito. Cabe
mencionar, no entanto, que somente duas das 25 matérias não possuem imagens ilustrativas, que
variam entre fotos da rua em que Fernanda foi assassinada e dos dois acusados ou da própria vítima.
A fotografia de Fernanda que aparece com mais frequência é a imagem da Figura 01.

FIGURA 01 – RETRATO DE FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS
FONTE: FOLHA DE SÃO PAULO9 (2017)

A construção da persona de Fernanda corrobora o que mostram seus retratos imagéticos.
Nestes ela aparece sorridente, simpática, olhando para a foto. Esse ponto dialoga com o que será
tratado no próximo tópico deste artigo, os itens b) Caracterizações positivas ou em defesa da
personalidade da vítima; e f) Presença/ausência da condição de maternidade de Fernanda. Aqui,
será resgatado outro aspecto citado por Entman como um dos quadros possíveis dentro da
operacionalização de uma análise de enquadramento, o das palavras-chave. Elas integram o
segundo momento metodológico, onde foi empregado o software Iramuteq para extração das classes
de palavras e relação entre os termos.
6. PALAVRAS QUE EMOLDURAM
Uma análise atenta das reportagens sobre o caso da morte de Fernanda Rodrigues dos Santos
8

Trecho extraído da reportagem "Estudante de medicina e lutador de MMA são presos por morte de Moradora de rua",
do site Plox. Disponível em: https://bit.ly/2nsI5UQ. Acesso em 11/08/2018.
9
Extraída da reportagem “Morta em Copacabana, moradora de rua se destacava por 'porte nobre'”. Disponível em:
<https://bit.ly/2OwrOcP>. Acesso em: 11/08/2018
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permite propor que o que atrai a atenção da mídia para o ocorrido não é o crime cometido, mas as
características atribuídas à vítima que a destacam de outras pessoas que compartilham a sua
situação de moradia. Em 13 das 25 matérias analisadas, 52% do corpus, características físicas e/ou
de personalidade obtém destaque na narrativa. Todas as matérias fazem uma referência ao fato de
que a vítima era conhecida em Copacabana por circular na região carregando seus pertences em
sacolas e baldes e, em algumas delas, se fala que trabalhava lavando panelas para as residentes dos
edifícios abastados da Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
Nestas 13, no entanto, o jornalista foi além da simples narrativa de “como ela era conhecida”
e empregou adjetivos para definir a personalidade de Fernanda e construir a persona da mesma a
partir de entrevistas com pessoas que circulam na região e que conviviam com ela.
Os Gráficos 02 e 03, a seguir, gerados a partir da compilação das 25 matérias analisadas,
permitem perceber de que forma os termos são agrupados e organizados em classes de palavras
dentro de cada matéria. Embora tenha sido citado como fonte primária das informações nas
matérias em apenas cinco ocasiões, o irmão de Fernanda, William Rodrigues dos Santos, e a
informação fornecida por ele de que ela teria tido um filho antes de morar nas ruas protagonizam as
duas classes de palavras que predominam no texto: as classes 4 e 2, com 22,9% e 33,1% de
presença. Relacionadas com a categoria f) Se ressalta a condição de maternidade de Fernanda, da
primeira parte da análise, essas duas classes de palavras correspondem às matérias mais recentes,
onde estão as 7 matérias que citam a maternidade de Fernanda, já que em outras 18 este aspecto está
ausente.

GRÁFICO 02 – CLASSES DE PALAVRAS
FONTE: AUTORA (2018)

Na classe 4, em torno de “irmão” se agrupam termos que tangenciam a história de vida dela:
"William", "DJ", "Maria Rodrigues dos Santos" (a mãe de ambos), "Carla" (outra irmã com quem
os demais também perderam o contato), "Facebook", "contato", "notícia", "família", "situação",
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"certidão", "encontrar" e "morte", além de "justiça". No caso da classe 2, "filho" e "novo" estão
entre "rua", "pagar", "carta", "fugir", "deixar", "contar", "morar", "cidade", criança", "dinheiro",
"época" e "estrangeiro".
Já as classes 1 e 3, que se relacionam, correspondem a 24,5% e 19,5% e são focadas no
crime em si. A primeira é centrada em "tiro" e "peito" e traz "dormir", "morto", "marquise",
"suspeito", "Rodrigo Gomes Rodrigues", "Estudante de Medicina", Copacabana", "esquina",
"Lutador de MMA", "Cláudio José Silva", "moradora de rua" e "polícia civil" relacionados entre si.
Um aspecto que vale ser observado, no entanto, é que é nesta classe que também aparece com mais
destaque o nome completo de Fernanda. Também é importante ressaltar que a classe com menor
destaque é justamente a que diz respeito a informações de contextualização social e relação deste
com outros crimes do tipo. "Delegado", que está em evidência, é cercado por "grupo", "agressão",
"Cláudio", "Daniel Rosa", "moradores de rua", "Rodrigo", "acusar", "ferrar", "detectar", "agredir",
"investigar", "lata", "arma", "polícia" e "violência".
A nuvem gráfica de palavras a seguir ilustra o distanciamento léxico que existe entre os dois
grupos das classes de palavras, indicando que, em geral, os textos com mais espaço para a reflexão
voltada ao contexto das pessoas em situação de rua utilizam o caso de Fernanda apenas como
gancho, enquanto que os demais, que estão focados diretamente no assassinato da goiana, por outro
lado, deixam de lado este aspecto da contextualização social.

GRÁFICO 03 – DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE PALAVRAS
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FONTE: AUTORA (2018)

Tendo em vista estas pontos levantados nestes dois momentos da análise, é possível
perceber que os elementos em evidência dentro do corpus de pesquisa são as construções factuais,
que trazem detalhes do flagrante e da prisão dos dois acusados de cometer o crime. Quando se trata
da vítima do crime, se limitam, na maior parte do tempo, a ressaltar detalhes de personalidade e de
seu histórico pessoal, de sua individualidade, em detrimento de componentes sociais, raciais e de
gênero.
Se observarmoss o que Entman chama de “saliência” de um texto comunicativo, é possível
apontar por meio destas análises que o que está saliente na análise dos termos utilizados para
compor as reportagens em questão e no levantamento dos frames que as emolduram é a própria
Fernanda Rodrigues dos Santos, em um conjunto de comportamento individual, figura e história de
vida.
O autor aponta que o termo “saliência”
Significa tornar uma informação mais perceptível, significativa ou memorável para o
público. Um aumento na saliência aumenta a probabilidade de os receptores perceberem a
informação, discernirem o significado e, assim, processá-lo e armazená-lo na memória. (...)
Textos podem tornar as informações mais salientes por colocação ou repetição, ou associálas a símbolos culturalmente familiares. No entanto, mesmo uma única aparência nãoilustrada de uma noção em uma parte obscura do texto pode ser altamente saliente, se for
compatível com os esquemas existentes nos sistemas de crença de um receptor (ENTMAN,
1993, p. 53).

Embora as reportagens a seu respeito busquem fazer um resgate de sua vida antes de viver
sob as marquises da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, existe um esforço em recorrer ao
passado para dar legitimidade a uma pessoa, como se sua vida pós-rua carecesse de sentido, algo
que somente sua existência prévia e a alusão a um marido, a filhos e a uma família pudesse
oferecer.
Por outro lado, este esforço em averiguar aspectos que humanizem Fernanda a destacam
dentro do grupo social ao qual pertence e fazem com que ela se distancie dos demais. O que está
saliente nos textos é a diferenciação desta pessoa, que, embora vivesse em uma situação de
subalternidade, não se comportava como tal. Ou, a partir dos conceitos de GOFFMAN, ela colocava
em harmonia e, ao mesmo tempo, em conflito, “símbolos de prestígio”, que o autor compreende
como aqueles elementos conectados no imaginário popular ao comportamento de pessoas de classes
mais abastadas da sociedade, e “símbolos de estigma”, “ou seja, signos que são especialmente
efetivos para despertar a atenção sobre uma degradante discrepância de identidade que quebra o que
poderia, de outra forma, ser um retrato global e coerente, como uma redução consequente em nossa
valorização do indivíduo” (GOFFMAN, 2008, p. 53).
Enquanto a higiene pessoal, o cuidado com a saúde e alimentação, a utilização de
maquiagem no rosto e a condição financeira de pagar por suas próprias compras estão relacionadas
como símbolos de prestígio, as roupas amarrotadas, a ausência de moradia e a presença constante
nas ruas são símbolos de estigma. Embora os segundos sejam costumeiros em pessoas em situação
de rua, os primeiros não são. Ao concentrar ambos, Fernanda Rodrigues de Souza consistia no que
o autor chama de “desidentificadores”.
ou seja, um signo que tende - real ou ilusoriamente - a quebrar uma imagem de outra forma
coerente, mas nesse caso numa direção positiva desejada pelo ator, buscando não só
estabelecer uma nova pretensão, mas lançar sérias dúvidas sobre a validade da identidade
virtual (GOFFMAN, 2008, p. 53)

Em outras palavras, uma pessoa que, apesar de carregar o estigma consigo, ao mesmo tempo o
quebrava com seu comportamento amigável. Essa contradição contribui para que seu caso receba
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atenção midiática, mas de uma forma que não necessariamente amplia a discussão para o grupo ao
qual pertence.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trata de cobertura midiática sobre casos relacionados à população em situação de
rua, a imprensa brasileira ainda falha em considerar este grupo populacional como parte de um
contexto social amplo que precisa ser problematizado, mas que, para tanto, carece ser discutido nos
meios de comunicação.
A ausência destas perspectivas na cobertura midiática sobre o caso do assassinato de
Fernanda Rodrigues dos Santos, discutido neste artigo a partir da análise de 25 matérias
jornalísticas veiculadas em portais de notícias e sites de jornais, evidencia a superficialidade com
que o tema é tratado, concentrado na narração de um fato: qual foi o crime, quem morreu, quem
matou, as motivações imediatas – se é que existem – e como o caso impactou a vizinhança e a
família da vítima sob uma ótica mais sentimental do que problematizadora.
Ao se propor descrever os elementos ou os quadros presentes no enquadramento da
cobertura midiática sobre o assassinato da mulher em situação de rua Fernanda Rodrigues dos
Santos, este artigo percebe a utilização de fontes de informações essencialmente policiais, o
emprego de adjetivos majoritariamente positivos e relacionados à personalidade da pessoa em
questão para descrevê-la, enquanto que é feita uma descrição de nome, idade e ocupação dos
criminosos, que eventualmente também têm seus atos justificados pelas reportagens.
A questão de uma eventual maternidade de Fernanda também está entre as narrativas, mas,
por outro lado, a problematização de uma questão de gênero e da questão social aparecem apenas
timidamente na hora de trazer os fatos.
A análise desta cobertura midiática permite compreender que existe um olhar estigmatizado
sobre a população em situação de rua, algo que Fernanda desafia ao se comportar de uma maneira
que foge ao estereótipo e que é justamente sua diferenciação dos demais que faz com que sua morte
mereça estar nos jornais.
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EMPRESAS JORNALÍSTICAS E AS MÍDIAS DIGITAIS: UM MAPEAMENTO NOS
CIBERMEIOS NOTICIOSOS DE CAMPO GRANDE1
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RESUMO
A proposta desta pesquisa foi verificar se as empresas midiáticas acompanham o avanço
tecnológico e utilizam as novas mídias de comunicação como estratégia de divulgação de conteúdo
e relacionamento com a sua audiência. Para atender ao objetivo, este estudo apresenta uma pesquisa
nos cibermeios noticiosos da cidade de Campo Grande - MS, com a finalidade de demonstrar quais
suportes midiáticos (dos novos meios) estão sendo utilizados para o relacionamento com sua
audiência. Foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de compreender quais fatores
proporcionaram a evolução tecnológica. Este estudo foi realizado com uma pesquisa exploratória a
fim de proporcionar maior familiaridade com os novos meios de comunicação e torná-los mais
explícitos. A pesquisa foi realizada com base nas informações do Portal de Mídia, considerado o
maior banco de dados sobre a imprensa local e regional do Estado. Os resultados demonstraram que
as empresas jornalísticas utilizam os recursos dos novos meios disponíveis como estratégia para
divulgar seus materiais informativos e buscarem manter um relacionamento com seu público.
Palavras-chave: Comunicação; Mídias digitais; Ciberjornalismo; Cibermeios; Tecnologias.
1. INTRODUÇÃO
As inovações tecnológicas têm revolucionado as sociedades sob vários aspectos e
contribuído com os meios de comunicação na disseminação de conteúdo, armazenamento de
informações e relacionamento com o público. Este panorama é considerado novo, pois leva-se em
conta especialmente a criação da rede mundial de computadores no início dos anos 1990, que
permitiu o desenvolvimento de novos meios. Tal alteração de cenário, têm sido importante aliado
das empresas jornalísticas que agora tem à sua disposição diversos recursos, plataformas midiáticas
e redes sociais que potencializam a disseminação da informação.
Diante deste contexto, é possível observar em que medida as empresas de comunicação têm
demonstrado capacidade de adaptação às mudanças pela evolução dos novos meios e utilizado os
recursos midiáticos proporcionados por esta evolução? Aqui cabe este questionamento ao
considerar que as empresas jornalísticas estão inseridas num contexto tecnológico e social que
requer destas um compromisso em acompanhar a evolução tecnológica para atender as necessidades
do receptor da informação.
1Trabalho inscrito para o GT Crítica da Mídia, do 10oENPECOM.
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS). E-mail: anabarbosa_souza@hotmail.com
3Professora Doutora em Ciências da Comunicação (ECA/USP), Adjunta do Curso de Comunicação Social –
Habilitação em Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMS. E-mail:daniela.ota@ufms.br
4Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS). E-mail:alineolsilva@hotmail.com
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Considerando o contexto em que o profissional da mídia encontra-se inserido, para esta
pesquisa pergunta-se: as empresas jornalísticas têm utilizado as mídias digitais disponibilizadas
pelo avanço tecnológico? Para esta questão considera-se a tecnologia utilizada para a divulgação de
conteúdo e relacionamento com a sua audiência. Assim sendo, esta pesquisa tem por propósito
verificar se as empresas midiáticas acompanham o avanço tecnológico e utilizam as mídias digitais
como estratégia de divulgação de conteúdo e relacionamento.
Para atender ao objetivo proposto, este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa
exploratória a fim de proporcionar maior familiaridade com os novos meios de comunicação e
torná-los mais explícitos. Para tanto, num primeiro momento foi realizada uma revisão bibliográfica
com a finalidade de compreender quais fatores proporcionaram a evolução tecnológica, além de
centralizar o pensamento de Lev Manovich sobre a teoria dos novos meios de comunicação.
Num segundo momento, foi realizado uma pesquisa nos cibermeios jornalísticos da capital de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, com o propósito de verificar se na página dos veículos de
comunicação são utilizadas e disponibilizadas as mídias digitais aos seus usuários. A busca pelas
empresas jornalísticas para compor este trabalho foi realizada por meio do Portal de Mídia,
considerado o maior banco de dados sobre a imprensa local e regional do estado em diversas áreas.
Foi averiguado que na cidade de Campo Grande existem 24 empresas jornalísticas em atividade
regular, no que se refere à produção e atualização de conteúdo.
2. AVANÇO TECNOLÓGICO
A partir do final do século XX uma revolução tecnológica pautada nas tecnologias da
informação tem remodelado o cenário social em ritmo acelerado. A popularização da internet e a
presença cada vez maior de aparelhos tecnológicos de informação tem transformado radicalmente
nossa forma de comunicarmos e relacionarmos com o mundo (CASTELLS, 1999). No entanto, isso
não é uma particularidade apenas desta Era, Gehlen (1993) lembra que do desenvolvimento de
técnicas dependeu a sobrevivência e a evolução do homem desde os tempos primórdios, quando foi
necessário criar aparatos que o permitisse caçar, aquecer-se e explorar novos territórios. Na visão
deste autor, se não fosse todo o processo evolutivo de um conjunto de técnicas e ciência
aprimoradas ao longo de milhares de anos poucos de nós estaríamos vivos.
Contudo, o mundo evoluiu e a tecnologia tem sido cada vez mais importante para as
sociedades modernas. Gehlen (1993, p.120) explica que, geralmente, a definição de tecnologia está
associada à grandes aparatos industriais e científicos, no entanto, este autor, num sentido mais
estreito da palavra, interpreta “como sintoma de una transformación de la cultura a nivel mundial”.
É importante destacar que tecnologia e sociedade não podem ser interpretadas
separadamente, pois fazem parte de um processo simultâneo que envolve técnica e cultura: uma vez
que a sociedade desenvolve tecnologia, a tecnologia desenvolve a sociedade (CASTELLS, 1999;
LÉVY,1999). Neste sentido, Castells (1999) ressalta que embora, em muitas situações, ambas
competem num cenário conflituoso, e só são consideradas desenvolvidas as sociedades que
permitem avanço tecnológico.
Para alguns pesquisadores, a evolução tecnológica está compreendida por uma revolução
conjunta de diversas áreas “que, combinados, criam ferramentas e processos antes inimagináveis”
(KUCINSKI, 2012, p. 9). Tal evolução é mais evidente no caso comunicação, especialmente com a
criação da Word Wide Web (WWW), pelo físico inglês Tim Berners-Lee, em 1990, no Centro
Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern). Outros fatores que acrescentaram a evolução tecnológica
da comunicação foram a fibra ótica, o satélite artificial, a digitalização, o telefone celular e os
tablets (LÉVY, 1999; KUCINSKI, 2012; SQUIRRA e CARREIRA, 2018).
Corroborando com o assunto, Squirra e Carreira (2018, p. 137) afirmam que o surgimento da
Word Wide Web “com uma arquitetura aberta e de fácil funcionamento para o público sem
conhecimento técnico, a web passou a permitir a troca de informações entre quaisquer
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computadores conectados à rede”. De lá para cá, de acordo com Durango (2014), a internet se
consolidou como uma das principais tecnologias existentes. A autora observa que por meio da
internet as pessoas trabalham, buscam informações, se comunicam tornando a relação pessoas e
internet cada vez mais fortalecida.
3. AS CONSIDERAÇÕES DE LEV MANOVICH SOBRE AS MÍDIAS DIGITAIS
Manovich (2005) reconhece que mesmo as novas mídias fazendo parte da nossa sociedade
de maneira onipresente, defini-la não é uma tarefa fácil. Segundo o autor, a simples redundância de
elencar exemplos de novos meios é muito limitante e não é suficiente para entender os efeitos da
computação na cultura.
Si queremos comprender los efectos de la informatización sobre la totalidad de la cultura,
parece muy limitada. No hay motivo para privilegiar el ordenador como aparato de
exhibición y distribución por encima de su uso como herramienta de producción o como
dispositivo de almacenamiento. Todos poseen el mismo potencial para cambiar los
lenguajes culturales vigentes (MANOVICH, 2005, p. 64).

No entender de Manovich (2005) os novos meios são anteriores ao computador e resultados
do processo da convergência tecnológica que transformaram as antigas mídias por meio de
invenções ou reinvenções ao longo de, aproximadamente, 200 anos. No entanto, para Manovich
(2014) existe um ponto de intersecção de duas áreas diferentes, formando um ponto comum das
características das novas mídias e este ponto é compreendido pelo encontro dos meios de
comunicação e dos computadores.
Alguns exemplos de meios que passaram pela convergência e transformação tecnológica
estão a fotografia digital, os web sites (cibermeios), a realidade virtual, a computação gráfica, os
games interativos, DVD, CD-ROM. Tais meios são considerados novos em razão de usarem a
tecnologia computacional para distribuição e exposição, ao contrário de, por exemplo, programas de
TV, filmes longa-metragem, revistas, livros e outros tipos de publicação com base no papel, por
esta razão são considerados velhos meios (MANOVICH, 2005). Contribuindo com o assunto,
Machado (2002, p. 221) ressalta que é importante esclarecer que neste processo de convergência
tecnológica não existe uma fronteira, ruptura ou oposição entre velhos meios e novos meios, o que
acontece é “a capacidade de processamento de interação e intervenção entre códigos e sistemas
culturais existentes”.
No que tange a constituição da linguagem dos novos meios, Manovich (2005) explica que o
emprego desta palavra está relacionado às convenções, aos padrões de desenho recorrentes e às
principais formas dos novos meios. Neste sentido, linguagem dos novos meios deve ser entendida
como a maneira que se adaptam as novas estruturas midiáticas.
Um aspecto muito importante e que fundamenta os novos meios e a linguagem destes, são
os princípios que os caracterizam, definem e os diferenciam entre velhos e novos meios. Para
Manovich (2005) os princípios da linguagem dos novos meios são compreendidos por: a)
representação numérica; b) modularidade; c) automação; d) variabilidade, e) transcodificação.
Contudo, para Manovich (2005, p.72) nem todos os novos meios obedecem tais princípios como
leis absolutas, antes são mais considerados “tendencias generales de una cultura que experimenta
una informatización”.
Ao considerar o princípio da representação numérica,Manovich (2005) observa queos
novos meios podem ser descritos matematicamente, como códigos digitais quantificáveis, passíveis
de manipulação e programáveis. O resultado da manipulação algorítmica é a transformação. A
modularidade refere-se à uma estrutura fractal das novas mídias, porém em escalas diferentes. A
representação numérica e a modularidade possibilitam um terceiro princípio que é a automação das
operações, ou seja, a intenção humana pode ser removida, em parte, do processo criativo. A
variabilidade também é consequência dos dois primeiros. Isso quer dizer que os novos meios
podem ter diferentes versões a partir dos mesmos dados. Trata-se de uma lógica semelhante à de
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produção sob demanda em que o próprio indivíduo determina as características das suas mídias. Por
fim, a transcodificação representa a transformação do código da mídia em outro formato. Por meio
do computador as mídias têm o código e a estrutura organizacional transformadas em dados de
modo a possuírem uma estrutura própria que podem ser utilizadas em diversos formatos
(MANOVICH, 2005).
Após considerar os princípios dos novos meios em Manovich (2005) faz-se necessário
compreender e caracterizar a linguagem dos novos meios teórica e empiricamente através da
hipertextualidade, da interatividade, das redes sociais, do YouTube, dos dispositivos móveis, e do
podcast.
Hipertexto
A hipertextualidade é uma das características dos novos meios responsável pela estrutura
lógica da Word Wide Web, que influencia diretamente a leitura e a escrita de modo conectivo e
associativo. O hipertexto atua como ligador entre um e outro texto não de forma impositiva, mas de
maneira flexível, não linear, permitindo que o leitor navegue pelas informações, em diversos
formatos, do modo que lhe convier, de acordo com suas preferências e hábitos de leitura
(LANDOW, 1995; MARCUSCHI, 2001).
O hipertexto tem como elemento básico o link, entendido por Landow (1995) como um tipo
de texto eletrônico e também um modo de edição. Lévy (2000, p. 55 e 56) explica que “o
hipertexto é constituído por nós (os elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens,
sequencias musicais, etc.) e de links entre esses nós, referências, notas, ponteiros, “botões”
indicando a passagem de um nó a outro”.
Referindo-se ao ciberjornalismo, Mielniczuk (2003) defende que o hipertexto é
característica estrutural mais importante. Na visão desta autora a hipertextualidade é anterior a
multimidialidade, interatividade, memória, personalização e atualização, pois considera que só é
possível que o ciberjornalismo tenha caráter dinâmico por meio dos links e lexias5 . “Por mais
arraigado aos formatos dos suportes anteriores, sempre o webjornal está inscrito sob a lógica
hipertextual, utilizando-se dos recursos de textos fragmentados em lexias interconectados por links”
(MIELNICZUK, 2003, p. 160).
Interatividade
Manovich (2005, p.103) reconhece que o conceito de interatividade é teoricamente uma das
questões mais difíceis levantadas sobre os novos meios. O autor entende este conceito como uma
tautologia, ou seja, uma redundância, uma vez que a interface dos novos meios é interativa por
definição porque permite controlar o computador em tempo real manipulando a informação na tela.
Destaca-se que, uma das razões que dificultam o entendimento deste conceito éque, em
muitas situações, a palavra é mal-empregada, reduzida de maneira tecnicista especialmente no
âmbito mercadológico quando adotada como slogan para propagandear produtos interativos, o que
gera muita confusão quanto ao seu conceito (LÉVY, 1999; PRIMO, 2007).
Por fim, observa-se que no processo de interatividade os novos meios de comunicação
permitem ao usuário exercer influência sobre o conteúdo. Neste sentido, a interatividade precisa ser
mediada por um meio eletrônico e o usuário torna-se coautor da obra (MANOVICH, 2005;
PRIMO,2007).
Redes sociais
As redes sociais têm seu conceito fundamentado na ideia de redes que são, conforme
Castells (2013), constituídas por um conjunto de nós interconectados que processam fluxos
comunicativos entre diferentes comunicadores no tempo e espaço. Corroborando, Recuero (2009)
5

Lexia - são os componentes que fazem parte da constituição que está presente nos produtos jornalísticos digitais
(MIELNICZUK, 2003)
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explica que esse conjunto de nós representam os indivíduos e suas conexões, o que se pode
compreender por laços sociais que compõem os grupos.
Sobre as redes e suas interconexões, Sacristán (2012), Castells (2013) e Recuero (2009)
mencionam o termo redes sociais são estruturas onde existem trocas sociais entre os indivíduos que
a compõem. Neste sentido, tais autores destacam, sob o mesmo ponto de vista, que estas têm
potencial para colaboração, para a difusão de informações e para a construção de novos valores
sociais. Recuero (2009) ressalta ainda que por meio do crescimento exponencial das redes sociais
pode ser observado novas práticas sociais e mudança na rotina e na maneira como as pessoas se
relacionam, considerando que são os meios mais utilizados para manter relacionamentos com outras
pessoas ou para entretenimento próprio.
Castells (2013, p. 54) assevera que as redes se tornaram a forma organizacional mais
eficiente devido ao resultado de três características fundamentais que se beneficiaram do novo
ambiente tecnológico: flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de sobrevivência. O primeiro diz
respeito a capacidade de as redes reconfigurarem-se a despeito das mudanças do seu entorno,
mantendo ainda seu objetivo ainda que haja variação dos seus componentes. Esta característica
permite também que as redes encontrem novas conexões mesmo com os canais de comunicação
bloqueados. A segunda característica torna a rede adaptável quanto ao seu tamanho permitindo que
no novo cenário tecnológico reduzam ou expandam com poucas alterações. A última,
capacidad de supervivencia al no poseer un centro y ser capaces de actuar dentro de una
amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques a sus nodos y a sus
códigos, porque los códigos están contenidos en múltiples nodos que pueden reproducir las
instrucciones y encontrar nuevas formas de actuar. Por ello, sólo la capacidad de destruir
físicamente los puntos de conexión puede eliminar la red (CASTELLS, 2013, p. 54).

Dispositivos móveis
Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), coordenada por Meirelles (2018),
atualmente no Brasil temos 220 milhões de celulares inteligentes (smartphones), mais de 1 por
habitante. Somando os notebooks e os tablets são 306 milhões de dispositivos portáteis, números
levantados em maio de 2018, ou seja, 1,5 dispositivo portátil por habitante. A pesquisa evidenciou
que já temos 394 milhões de dispositivos (computador, notebook, tablet e smartphone), isto é: 1,9
dispositivo por habitante (190% per capita). A projeção para 2019 é que serão 200% (MEIRELLES,
2018).
Considerando a pesquisa da FVG e outras pesquisas, como por exemplo a de Sampaio e Ota
(2015), demonstram que o avanço da tecnologia digital mudou o comportamento e a maneira como
as pessoas consomem notícias e outros conteúdos. Este cenário contemporâneo é reflexo do
encontro da cultura tecnológica e digital, acentuado pelo uso dos dispositivos móveis, que
promoveu não só uma nova linguagem, como também adequação das empresas jornalísticas na
distribuição de seus conteúdos tornando suas páginas amigáveis para dispositivos móveis.
No que se refere à linguagem digital, Sampaio e Ota (2015, p. 2) destacam que com o uso
dos dispositivos móveis “as linguagens que a antecede, a oral e a escrita, ficam agora dependentes
uma da outra nessa atual realidade”. Outra questão a ser considerada são as novas possibilidades
que este cenário promoveu. Radfahrer (2009, p. 46) explica que a internet no telefone possibilita
“um mundo que praticamente qualquer aparelho, de qualquer tamanho, pode coletar as informações
do seu contexto (ambiente, dados pessoais, hora e histórico, só para citar algumas fontes), interligálas, calculá-las e compará-las com bancos de dados imensos, distribuídos pelo mundo,
instantaneamente e praticamente sem custo”.
De acordo com Palácios e Cunha (2012, p. 50) a tactilidade, recurso permitido pelos
dispositivos móveis, “se soma às características tradicionalmente associadas à produção discursiva
na Web (hipertextualidade, interatividade, multimidialidade, personalização, atualização contínua e
memória). [...] a tactilidade tornou-se elemento essencial para comunicação em aplicativos
instalados nesses dispositivos móveis, que utilizam o recurso do touchscreen ou tela sensível ao
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toque” (PALÁCIOS; CUNHA, 2012, p.50)
YouTube
O YouTube é uma plataforma de armazenamento em rede e compartilhamentos de vídeos
alternativos do Google, que por sua vez é o maior buscador do mundo. Isso torna o YouTube o
segundo maior buscador com relevância, naturalmente, para vídeos (BURGESS; GREEN, 2009).
Jenkins (2009, p. 356) explica que o YouTube emergiu com o diferencial de ser um site para
produção e distribuição de mídia alternativa e assim, marcou uma “ruptura nas operações das
mídias de massa comerciais, causada pelo surgimento de novas formas de cultura participativa”. Na
visão do autor este foi um dos pontos alto do YouTube, o que deu três particularidades
características à esta plataforma.
A primeira particularidade, de acordo com o autor, no YouTube é possível que diversas
comunidades que produzem mídia alternativa de maneira independente estejam reunidas num portal
compartinhado. “Ao fornecer um canal de distribuição de conteúdo de mídia amador e
semiprofissional, o YouTube estimula novas atividades de expressão”. Para Jenkins ter um site
compartilhado significa que as produções obtêm uma visibilidade muito maior do que teriam se
fossem distribuídas por portais separados e isolados (JENKINS, 2009, p. 356).
A segunda particularidade assinalada por Jenkins (2009) é que por o YouTube funcionar
como uma plataforma de armazenamento dá a possibilidade de os amadores a esquadrinhar “o
ambiente à procura de conteúdos significativos”. E os exemplos podem ser os mais diversos, desde
“colecionadores estão compartilhando material antigo; fãs estão remixando conteúdo
contemporâneo; e todo mundo tem a capacidade de congelar um momento do “fluxo” das mídias de
massa para tentar concentrar a atenção no que acabou de acontecer”, destaca o autor (JENKINS,
2009, p. 356).
No último ponto o autor ressalta que o YouTube pode agregar conteúdo a outras redes
sociais; blogs e outros. Jenkins observa que “o conteúdo do YouTube pode ser descrito como
“mídia espalhável”, termo que partilha algumas das conotações de “meme” ou “vídeo viral”, ambos
termos comumente utilizados, mas que carrega um sentido maior de ação por parte do usuário
(JENKINS, 2009, p. 356).
Podcast
O podcast é um produto de áudio ou vídeo transmitido pela internet via podcasting. Franco
(2009, p. 52) explica que a ferramenta podcasting permite também transferir o conteúdo na internet.
Essa transmissão, de acordo com autor, une produtor e consumidor de forma simples e direta. “Uma
página de podcasts, após ter sido assinada, passa a transmitir automaticamente novos programas
para o computador do assinante, [...] podendo ser acessado a qualquer momento, mas também pode
ser salvo no próprio computador do usuário”, explica.
Herschmann e Kischinhevsky (2008) consideram o podcasting como uma modalidade de
radiodifusão sob demanda e comentam que virou febre na internet entre 2004 e 2005. No entanto,
de acordo com os autores, o podcasting é diferente da radiodifusão convencional e uma das
características que destacam é referente à recepção que “é assincrônica, cada indivíduo decide
quando e onde vai ouvir o conteúdo assinado” (p. 103).
Sob o mesmo ponto de vista, Primo (2005) ressalta a diferença entre radiodifusão e
podcasting:
A distribuição de podcasts diferencia-se radicalmente da radiodifusão. No último processo
a distribuição é feita tradicionalmente através de transmissores de ondas eletromagnéticas,
que viajam através do éter, para serem captados e sintonizados através das antenas de
receptores de rádio. Ou seja, a escuta se dá sincronicamente com a emissão do sinal. [...].
No podcasting essa sincronia é quebrada, pois o tempo de produção e publicação não
coincide com o da escuta. Após gravar a versão final do programa em um arquivo de áudio
(normalmente em formato MP3), o podcaster o envia para um servidor. É preciso também
fazer o upload de um arquivo RSS (Real Simple Syndication). [...]. O podcasting não
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depende da proximidade dos ouvintes de um centro transmissor (PRIMO, 2005, p. 5).

Primo (2005) destaca ainda, que essas duas modalidades, a radiodifusão e o podcasting, são
duas formas midiáticas, de produção em áudio, que vieram desafiar nosso pensamento sobre
comunicação social.
4. MÍDIAS DIGITAIS DOS PRINCIPAIS CIBERMEIOS JORNALÍSTICOS DE CAMPO
GRANDE - MS
Para atender ao objetivo, este estudo apresenta uma pesquisa nos cibermeios noticiosos da
cidade de Campo Grande, realizado do mês de junho de 2018, com o objetivo de
demonstrar/caracterizar quais mídias digitais os cibermeios utilizam para se relacionar com a sua
audiência.
A pesquisa nos cibermeios foi realizada considerando as informações do Portal de Mídia,
que pode ser considerado o maior banco de dados sobre a imprensa local e regional do estado
(PORTAL DE MÍDIA, 2018).
A seguir, estão listados os 24 cibermeios encontrados em atividade.
Tabela 01: Cibermeios jornalísticos de Campo Grande-MS e seus respectivos suportes
midiáticos
Cibermeios
Jornalísticos

Interatividade

Hipertexto *

Redes Sociais

YouTube

Dispositivos
Móveis

Podcast

1- Correio do
Estado

Fale Conosco
Identifique-se
Fazer Login
E-mail

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Fale Conosco
Cadastro
Reportar Erro
Newsletter
Comentários
Fale Conosco
Comentários

Sim

Facebook
G+ / Twitter
Whatsapp
Facebok
Twitter
Facebook
G+ / Twitter
RSS

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Núm. Telefone
Fale Conosco
Enquete
Comentário
Comentários

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

8- Top Mídia
News
9- Capital News

Comentários

Sim

Sim

Sim

Não

Comentários

Sim

Sim

Sim

Não

10- Esporte MS

Comentários

Sim

Sim

Sim

Não

11- Jornal Raio
X
12- Tribuna MS

Comentários

Sim

Facebook
G+ / Twitter
Facebook
Instagram
G+ / Twitter
LinkedIn
Pinterest
Whatsapp
Facebook
Whatsapp
Instagram
Twitter
Facebook
Twitter
Instagram
Facebook
Whatsapp
Facebook
G+ / Twitter
Whatsapp
Facebook
G+ / Twitter
Pinterest
Não

Sim

Sim

Não

E-mail
Comentários

Sim

Não

Sim

Não

2-Mídiamax
3- Campo
Grande News

4- MS Notícias
5- Jornal do
Estado MS

6- A Crítica de
Campo Grande

7- O Estado MS OE10

Sim

Sim
Sim

Sim

Facebook
G+ / Twitter
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13- Olhar MS

Enquete
E-mail

Sim

14- JD1 Notícias

Fale conosco
E-mail

Sim

15- Jornal 24h

Sugestão de Pauta
Contato
Fale Conosco

Sim

17- Fala MS

Fale Conosco
Comentários

Sim

18- Diário Digital

Enquete
Comentário
Contato
Fale conosco
Envie uma notícia
Enquete
Enquete
Comentários
Contato
Fale Conosco
Enquete
E-mail

Sim

22- Boca do Povo
News

E-mail
Contato
Comentário

Sim

23- Agora
Campo Grande

Newsletter
Contato

Sim

24- A Tribuna
News

Enquete
Comentários
E-mail

Sim

Percentuais Total de
cibermeios X e
mídias digitais

100%
possuem algum
tipo de
interatividade

100%
trabalham
com
hipertexto

16- Folha de
Campo Grande

19- Conjuntura
Online
20- Campo
Grande Notícias
21- Campo
Grande Hoje

Sim

Sim

Sim

Sim

Pinterest
Não

Não

Sim

Não

Facebook
G+ / Twitter
Whatsapp
Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Facebook
G+ / Twitter
Whatsapp
Facebook
G+ / Twitter
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Instagram
G+ / Twitter
Facebook
G+ / Twitter
Pinterest
Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Facebook
G+ / Twitter
Pinterest
Whatsapp
Facebook
Instagram
G+ / Twitter
Pinterest
Facebook
Instagram
G+ / Twitter
LinkedIn
Whatsapp
Facebook
G+ / Twitter
Whatsapp
Pinterest
83%
trabalham
com algum
tipo de rede
social

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

50%
têm
YouTube

100%
Adaptáveis
para
dispositivos
móveis

100%
não têm
Podcast

Fonte: Desenvolvido pela autora (2018).
* Links que atuam como ligadores entre um texto e outro, flexibilizando a navegação.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CIBERMEIOS JORNALÍSTICOS PESQUISADOS
A partir do quadro descrito acima observa-se que para a interatividade foram considerados o
e-mail, fale conosco, identifique-se, fazer login, cadastro, comentários, nº de telefone, enquete,
sugestão de pauta, contato, envie uma notícia, newsletter. Todas essas ferramentas estão à
disposição do leitor, mas nem todos os cibermeios consultados disponibilizam todas elas. Dentre as
mais comuns pode-se mencionar que os espaços para comentários estão disponibilizados em 58%
dos cibermeios pesquisados. A ferramenta fale conosco é a segunda mais utilizada, representando
37% dos sites apreciados neste estudo.
Percebe-se que existe uma lacuna que deveria ser preenchida pelos cibermeios pesquisados,
considerando o rol de ferramentas que envolvem a interatividade. No entanto, chama-se a atenção
para as palavras de Manovich (2005) ao observar que no processo de interatividade os novos meios
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de comunicação permitem ao usuário exercer influência sobre o conteúdo. Desta maneira,
evidencia-se que a preocupação com a interatividade entre o usuário e o veículo de comunicação se
faz importante por duas razões: primeiro está relacionada com a necessidade de acompanhar o
avanço tecnológico e outra, diz respeito ao fato de permitir a participação do próprio usuário na
construção da informação. Sobre este assunto, destaca-se que para Manovich (2005) e Primo (2007)
por meio da interatividade mediada pelas novas mídias, o usuário torna-se coautor da informação.
O hipertexto que, de acordo com Landow (1995), possui como elemento básico o link, que
permite a lógica da navegabilidade na página, é um recurso utilizado por todos os cibermeios
consultados para este trabalho. Esta estrutura fundamental da Word Wide Web que Landow (1995)
e Marcuschi (2001) destacam permite ao usuário navegar pelas informações de maneira dinâmica,
conectiva e associativa, não linear e acordo com suas preferências e hábitos do leitor.
A ressalva de Mielniczuk (2003) sobre esta característica fundamental no webjornalismo, no
caso dos cibermeios consultados, observa-se que só é possível flexibilidade e escolha do leitor sobre
o conteúdo ofertado pelos veículos informativos, por meio do hipertexto. Não fosse tal ferramenta,
os demais recursos analisados tais como a interatividade, redes sociais, dispositivos YouTube e
podcasts seria inviável, uma vez que todos dependem do hipertexto para dar lógica e dinâmica à
estrutura Word Wide Web.
Quanto as redes sociaisdas empresas jornalísticas verificadas, 83% dos cibermeios fazem
uso dessa ferramenta. Para esse estudo foram considerados o Facebook, o Twitter, o Pinterest, o
Whatsapp, o G+, o Linkedin e o Instagram. Dentre o rol de redes sociais disponíveis as mais
comuns se destacam: o Facebook que aparece em todos os cibermeios que utilizam redes sociais,
83%, seguido do Twitter com 79% das empresas jornalísticas mapeadas nesta pesquisa.
Diante deste cenário apresentado, observa-se que as redes sociais são recursos fundamentais
para o relacionamento entre empresa jornalística e público leitor. Por meio destas cria-se laços,
permite trocas sociais entre as duas partes, além de evidenciar, conforme Sacristán (2012), Castells
(2013) e Recuero (2009), o potencial para colaboração, para a difusão de informações e para a
construção de novos valores sociais.
Sobre a utilização do YouTube, a maior plataforma agregadora de vídeos online, observouse que é utilizada por metade dos cibermeios pesquisados o que indica a preocupação das empresas
jornalísticas em diversificar tanto os canais de distribuição de conteúdo, quanto alcançar públicos
distintos.
Esta ressalva reafirma as particularidades que Jenkins (2009) aponta como um dos pontos
altos da plataforma, que é fornecer mais um canal de distribuição de conteúdo com a finalidade de
obter maior visibilidade do que teriam se fossem distribuídas em canais separados e isolados, além
de que o YouTube pode agregar conteúdo a outras redes sociais; blogs e outros canais.
O fato de 100% das empresas jornalísticas analisadas terem suas páginas adequadas para
dispositivos móveis, isto é, páginas adaptadas para navegar de maneira intuitiva em computadores,
tablets e smartphones, pode indicar uma preocupação destas em acompanhar o crescimento
exponencial do número de celulares inteligentes no Brasil, conforme aponta a pesquisa de Meirelles
(2018), no qual evidenciou que no Brasil já se tem mais celulares smartphones que habitantes.
Diante de tais informações pode-se deduzir que os cibermeios jornalísticos que fazem parte
desta pesquisa estão acompanhando a evolução tecnológica de tal forma que estão disponibilizando
em suas páginas ferramentas que podem ser acessadas pelos recursos que a sua audiência possui
para buscar informações.
O Podcast é uma das modalidades não utilizada por nenhum dos 24 cibermeios que
compõem esta pesquisa. Embora Franco (2009) afirme que este produto permite transferir conteúdo
de áudio e vídeo na internet, unindo produtor e consumidor de uma forma simples e direta, poderia
ser mais um recurso de distribuição de conteúdo para públicos distintos que as empresas optaram
por não utilizar. Neste sentido, tal constatação corrobora com Primo (2005) no qual aponta que é
um tipo de produção que desafia o nosso pensamento sobre comunicação social.
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6. CONCLUSÃO
A proposta deste trabalho foi verificar se os cibermeios jornalísticos de Campo Grande
acompanham o avanço tecnológico utilizando os novos meios de comunicação como estratégia de
divulgação de conteúdo e relacionamento com a audiência. De acordo com a teoria apresentada, a
utilização destes recursos é fundamental para que as empresas jornalísticas se mantenham, se
aproximem do seu público e se destaquem no mercado.
No estudo apresentado, as empresas jornalísticas de Campo Grande demonstraram que estão
utilizando os recursos disponíveis como estratégia para divulgar seus materiais informativos e
buscarem manter um relacionamento com seu público.
Os recursos utilizados que se destacaram nesta pesquisa permitiram compreender que existe
por parte das empresas jornalísticas uma familiaridade com os novos meios de comunicação e que
as mesmas estão acompanhando a evolução tecnológica e facilitando a interação com a sua
audiência.
Se faz importante mencionar as palavras de Squirra e Carreira (2018) ao afirmar que a
explosão da web permitiu automatizar a distribuição da notícia porque é um processo que dispensa
a presença humana e consideram isso a forma mais radical de uso da tecnologia.
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Monitor da Doutrinação” e o distanciamento do modelo de jornalismo objetivo1
Aline D’avila2
Resumo: Em 2017, a Gazeta do Povo lançou a plataforma “Monitor da Doutrinação”. Com o
intuito de divulgar denúncias de doutrinação ideológica nas escolas, o jornal se posiciona e se
distancia do modelo de jornalismo objetivo, do século XX. Reflexões sobre a construção da
“verdade” contribuem para a compreensão do jornalismo diante da construção da realidade. O
jornal declara, previamente, a existência de doutrinação nas escolas e se coloca como um
instrumento para comprovar seu ponto de vista. O “Monitor da Doutrinação" não questiona se há ou
não doutrinação. O benefício da dúvida, necessário à investigação jornalística que tem compromisso
com o que publica, não está explícito na plataforma. O próprio nome “Monitor da Doutrinação”
demonstra que o jornal pretende vigiar e monitorar uma prática que não foi comprovada, mas que
defende existir nas escolas públicas. O posicionamento do público leitor diante da plataforma
lançada pelo jornal reflete a busca por credibilidade no jornalismo.
Palavras-chave: Jornalismo, Gazeta do Povo, Monitor da Doutrinação, Escola sem Partido
Introdução
O jornal paranaense Gazeta do Povo lançou, no dia 06 de dezembro de 2017, uma
plataforma intitulada “Monitor da Doutrinação”. Na plataforma, o jornal se colocava disponível
para receber, verificar e reunir denúncias de supostas situações de doutrinação ideológica e política
em escolas públicas e universidades. O site disponibilizava áreas específicas para o envio de fotos e
vídeos que denunciassem a conduta de professores em sala de aula. Além disso, divulgava um mapa
de navegação para acesso às denúncias, transpostas em formato de reportagem.
Os textos de introdução da plataforma situavam o leitor diante do posicionamento do jornal,
alegando que - com ou sem lei da Escola sem Partido-direitos e deveres de docentes deveriam ser
respeitados para garantir a formação dos estudantes. “Não cabe aos docentes arregimentar alunos
para uma facção política ou ideológica. Mas isso vem acontecendo com alguma frequência no
Brasil”, (GAZETA DO POVO, 2017).Diante das possíveis denúncias que viesse a receber, o jornal
se propunha a verificar as informações. “Além de checar a veracidade das informações, a equipe da
Gazeta entra em contato com a escola e, quando necessário, a Secretaria de Educação do estado ou
do município para ouvir a resposta de quem de direito”, (idem).
No dia 10 de dezembro, o jornal tirou o “Monitor da Doutrinação” do ar (GAZETA DO
POVO, 2017). A justificativa dada foi que a reação de professores, empresários, advogados e uma
parte de seus leitores fizeram o jornal repensar se a plataforma de denúncias estava de acordo com
“o papel da comunicação, a finalidade editorial e a personalidade da Gazeta do Povo”, (idem).
O jornal afirma que os relatos de doutrinação ideológica seriam publicados após apuração
jornalística no Monitor da Doutrinação. E que, apesar de tirar a plataforma do ar, não deixará de
publicar situações que considera de abuso, que “existem e têm se tornado muito frequentes, tanto
com a manifestação recorrente de opiniões de caráter partidário quanto com a exposição de temas
moralmente inadequados”, (idem).
O presente artigo tem como objetivo relacionar o posicionamento editorial do jornal Gazeta
do Povo - ao divulgar a plataforma de denúncias - com o modelo de jornalismo objetivo, neutro,
imparcial e independente de relações comerciais e políticas. A hipótese que se apresentada é que o
jornal Gazeta do Povo se afasta do princípio de independência e neutralidade com o lançamento da
1
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plataforma Monitor da Doutrinação. Isso porque, como é possível perceber na discussão
apresentada a seguir, o jornal se posiciona diante de situações que ele mesmo defende existir,
mesmo que não haja comprovação de doutrinação ideológica nas escolas. Ao mesmo tempo, se
baseia em um modelo de jornalismo que vai na contramão dessa postura do jornal.
Projeto de Lei e movimento Escola sem Partido
Ao citar a lei da Escola sem Partido (ESP) no texto de introdução que anuncia o “Monitor da
Doutrinação”(GAZETA DO POVO, 2017), o jornal Gazeta do Povo aponta uma referência ao
movimento que iniciou as recentes discussões sobre doutrinação e ideologia em sala de aula no país.
A partir de 2015 (MORENO; TENENTE; FAJARDO. 2016), entrou em pauta de discussão
de casas parlamentares o cotidiano das escolas brasileiras. Os debates se deram quando Projetos de
Lei baseados em anteprojetos criados pelo movimento ESP ganharam espaço em votações de
Câmaras de Vereadores e Assembleias Legislativas de diversos Estados, (ESCOLA SEM
PARTIDO, 2017). No Paraná, o Projeto de Lei 606/2016 tramita na Assembleia Legislativa,
aprovado em março na Comissão de Constituição e Justiça (ALEP, 2018), baseado no PL Estadual
do Programa Escola sem Partido – disponível no site em Síndrome de Estocolmo (ESCOLA SEM
PARTIDO, 2018).
O movimento ESP, criado em 2004, foi inspirado por um grupo norte americano chamado
"No Indoctrination". Alegando doutrinação nas escolas públicas brasileiras, o movimento nacional
se define, em “quem somos”, como uma "iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com
o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino
básico ao superior", (ESCOLA SEM PARTIDO, 2017).
Em seu site oficial, o ESP apresenta uma série de pontos para defender o posicionamento de
que o movimento se trata de “uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem
qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária” (idem) que, de acordo com o
movimento, foi criada para combater e denunciar a ideologia partidária difundida por professores
em sala de aula.
Também em sua página oficial, em objetivos, o movimento afirma reconhecer que “o
conhecimento é vulnerável à contaminação ideológica e que o ideal da perfeita neutralidade e
objetividade é inatingível. Mas sabemos também que, como todo ideal, ele pode ser perseguido”,
(ESCOLA SEM PARTIDO, 2017). Ao mesmo tempo em que aponta ser a neutralidade um ideal,
coloca o professor como devedor de seu alcance, justificado em sua busca constante. “Por isso,
sustentamos que todo professor tem o dever ético e profissional de se esforçar para alcançar esse
ideal” (idem).
Nas figuras 1 e 2 estão as plataformas para envio de denúncias, tanto do Escola sem Partido,
quanto do Monitor da Doutrinação. A referência ao Escola sem Partido aparece também no “Enviar
denúncia”, com espaço específico para envio de fotos, vídeos e informações complementares.
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Figura 5: Escola sem Partido disponibiliza espaço para envio de denúncias.
Fonte: PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO, 2018 (Data de acesso: 03/04/2018).

Figura 6: Gazeta do Povo disponibiliza plataforma "Monitor da doutrinação" para envio de
denúncias.
Fonte: GAZETA DO POVO, 2017 (Data de acesso: 07/12/2017).
A “verdade” no jornalismo
Em uma das imagens de divulgação do Monitor da Doutrinação, o jornal incentiva o envio
de vídeos ou fotos de denúncias de doutrinação nas escolas e se coloca disponível para averiguar se
a situação denunciada trata-se de uma “verdade”.No entanto, a produção dessa veracidade no
jornalismo, tal como detalham Rodrigues e Hennigen (2011), não deve ser confundida com a
verdade natural.
“Essa produção de verdade - que ensina a todos nós aquilo que é e que deve ser aceito
como normalidade, como desejável aos modos de existência possíveis - não deve ser
confundida com uma verdade natural, algo relativo à (suposta) essência das coisas do
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mundo. Pois aquilo que é dito verdadeiro, é produzido em meio a estratégias e jogos de
força que remetem "ao saber que os indivíduos utilizam para compreender a si mesmos"
(Nardi& Silva, 2005, p. 95).”, (RODRIGUES E HENNIGEN, 2011).

Ao analisar o posicionamento do jornal como um instrumento para a verificação da
veracidade das informações recebidas, ditas pelo mesmo como “checar se é verdade", cabe a
reflexão que Ettema e Glasser (2011) fazem da relação entre fato e valor.
Os autores apresentam uma análise sobre a construção das histórias no jornalismo
investigativo, tratado na pessoa do repórter investigativo, e destacam que essas narrativas se dão a
partir de histórias contadas por outros, ou seja, a partir da visão de envolvidos e não
necessariamente sobre o que realmente aconteceu. São baseados em registros, documentos,
memórias e artefatos alheios que se constrói a narrativa jornalística.
"Sob essas condições, o processo de estabelecer a verdade não pode implicar no exame do
que realmente ocorreu, seguido da elaboração do único relato correto que corresponde
exatamente ao que de fato aconteceu. Em vez disso, o processo deve implicar a localização
e o exame dos relatos existentes, e a elaboração de um novo relato que pode ser aceito
como fidedigno”, (ETTEMA, GLASSER. 2011).

Os autores defendem que a questão é entender procedimentos jornalísticos de verificação da
verdade. O destaque é que "a verificação nesse meio prático significa a corroboração entre
múltiplos relatos”, (idem). Ou seja, a confirmação de várias versões de sujeitos envolvidos diante
do acontecimento.
Quando abordam o conhecer e o contar a verdade, os autores questionam pontos específicos
que envolvem a construção dessa verdade que, para eles, concepções simplistas não batem com o
que é definido pela filosofia sobre o tema e também com a realidade praticada pelos próprios
repórteres envolvidos nos materiais.
O que é questionado, então, é o que significa dizer que as reportagens - no caso, as
investigativas, que são as tratadas pela análise dos autores - são verdadeiras. São apontados três
questionamentos.
O primeiro é a afirmação da veracidade das reportagens justificada na construção com o
objetivo de corresponder ao que realmente aconteceu. "Os repórteres não poderiam ter conseguido
isso, pois não tiveram acesso ao que realmente aconteceu", (idem). O acesso para a construção das
histórias se dá por meio a outros relatos, seja de testemunhas, envolvidos, vítimas etc. O que se tem,
então, é o acesso a um relato em relação à realidade.
O segundo ponto é o questionamento sobre a afirmação de que as reportagens são
verdadeiras porque foram descobertos fatos e, assim, se construiu o formato de uma história. "Os
fatos são as peças a partir das quais as histórias são montadas, mas as histórias são necessárias para
determinar a relevância de fatos em potencial, e de modo a corroborar estruturalmente esses fatos.
(...) Assim, a tentativa de conhecer a verdade começa e termina com as histórias", (idem).
E, por último, o estudo questiona a afirmação de que as reportagens são verdadeiras porque
os repórteres evitam a influência de valores na realização do trabalho. "Saber e dizer a verdade, ao
fim e ao cabo, permanecem subordinados aos valores que os repórteres compartilham com suas
comunidades", (idem). Para os autores, os valores estruturam o procedimento de verificação dos
fatos.
O jornal Gazeta do Povo não destacou nenhum repórter específico para fazer a verificação a
que o Monitor da Doutrinação se propôs no primeiro momento. No entanto, quando acolhidas
contribuições feitas pela análise acima, o que se pretende relacionar é essa busca pela verdade e a
transposição da mesma para reportagens que atestam veracidade. Quando o jornal se propõe a
“checar a verdade”, entende-se que profissionais do jornalismo recebam os fatos, façam as
verificações exigidas pelo periódico, e publiquem matérias que estivessem de acordo com a
“verdade” prometida inicialmente pelo jornal. O processo de verificação apenas não é nomeado a
alguém, mas o compromisso está posto.
Um dos instrumentos utilizados pelo jornal para reforçar a ideia de “verdade” no Monitor da
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Doutrinação, é o uso de fotos e vídeos enviados, inicialmente, pelos leitores que quisessem fazer
denúncias. No jornalismo, o uso de imagens na divulgação da notícia é relacionado à ideia de
transparência e integridade dos fatos na divulgação das informações, mesmo que a imagem em si
seja considerada polissêmica, ou seja, com diferentes significados para o leitor (Barthes, 1990).
LAGE (1979) aponta que se construiu um conceito de verdade, extraído dos fatos
apresentados pelo jornalismo.
A proposta de uma linguagem absolutamente transparente, por trás da qual se apresentasse
o fato íntegro, para que o leitor produzisse o seu julgamento, conduziu os jornalistas a uma
atitude de indagação e lhes deu, em certas circunstâncias, o poder de buscar o seu próprio
ponto de equilíbrio, desenvolvendo um conceito de verdade extraído dos fatos com o
extraordinário poder de convencimento dos próprios fatos. (LAGE, p. 20. 1979).

O jornal utiliza-se dessa tentativa de transparência para convencer de que os fatos ali
apresentados tinham credibilidade, usando recursos de imagem e vídeos para convencer a
veracidade dos materiais utilizados.

Distância das origens e do modelo de jornalismo
A Gazeta do Povo completa 100 anos em 2019. O jornal foi fundado em 3 de fevereiro de
1919 por Benjamin Lins e Oscar Joseph De Plácido e Silva (GAZETA DO POVO, 2009). Durante
as comemorações de 90 anos, em 2009, o jornal reforçou o seu posicionamento enquanto veículo
quando se colocou como um periódico com uma "(...) postura sempre independente" (idem).
O ano de fundação do jornal coincide com um período de mudança no jornalismo que se deu
logo após a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918). A crise na democraciacontribuiu para que a
objetividade se tornasse um ideal do modo como se fazia o jornalismo americano (Schudson, 1978).
Havia umadescrença generalizada sobre o futuro democrático. A objetividade, assim como a
independência com relação à política, se tornou um modelo de credibilidade nos jornais. “A partir
das décadas iniciais do século XX, o preceito da objetividade passaria a ser central à cultura
jornalística, constituindo a identidade dos jornalistas como profissionais e as formas de
normatização e controle de suas práticas”, (BIROLI, MIGUEL. 2012).
Segundo Traquina (2005), o pessimismo na democracia se deu na forma como governar e na
sociedade em si. “Verificam-se crises profundas do sistema democrático e a tomada do poder por
parte de forças autocráticas, incluindo partidos fascistas em vários países (...)”, (TRAQUINA, p.136
2005).
Traquina (2001) faz um resgate sobre os estudos do jornalismo no século XX e, dentre os
pontos abordados pelo autor, está o jornalista como objeto de análise acadêmica quando se observa
a parcialidade e a objetividade (enquanto oposto).
“O peso dos valores positivistas de verdade (Rodrigues, 1988), o papel central de valores
como objetividade, equilíbrio e imparcialidade dentro da própria ideologia jornalística, e a
crescente importância do desempenho dos mídia e do jornalismo no tecido social e, em
particular, na luta política contribuíram para uma preocupação com o desempenho dos
jornalistas, em que uma questão fundamental que emerge dentro do estudo do jornalismo é
se há ou não distorção na informação”, (TRAQUINA, p. 58. 2001).

A partir disso, diversas teorias foram desenvolvidas e contribuíram com as reflexões sobre a
construção e transmissão de notícias, como a teoria do espelho, a teoria da ação pessoal (ou
gatekeeper), teoria organizacional e outras (Traquina, 2001).
Mesmo que, ainda no fim do século XX, houve um declínio do modelo de objetividade no
jornalismo – que alega não acabar com a opinião, mas separá-la da informação -, o discurso de
objetividade, independência e neutralidade se manteve como uma maneira de reforçar o ideal de um
jornalismo que não sofre influência política e/ou comercial.

587

Em relação à América do Sul, é conhecida a análise de Silvio Waisbord, que entrevistou
jornalistas de diversos países e concluiu que, mesmo com a incorporação das inovações
tecnológicas que teriam propiciado o triunfo da norma nos Estados Unidos e o
desenvolvimento de uma imprensa voltada ao mercado, persistia no subcontinente um
amplo "ceticismo sobre a objetividade como o princípio basilar do jornalismo"
(WAISBORD, 2000, p.124). No entanto, há diferença entre um discurso
cético abstrato sobre a objetividade, efeito da disseminação de uma crítica acadêmica, e o
papel concedido a ela nos esquemas efetivos de valoração da atividade profissional,
internamente ao campo, e de legitimação dessa atividade diante do público. Ainda que
existam diferenças entre as práticas jornalísticas de diferentes locais, o ideal da objetividade
firmou-se como um valor central pelo mundo afora. (IDEM, 2012).

O posicionamento da Gazeta do Povo também pode ser visto no uso do Manual de Redação
e Estilo desenvolvido pelo jornal Estadão, em 1990. O material é utilizado como referência pelos
jornalistas da Gazeta do Povo3, já que o jornal não possui manual de redação próprio. Recentemente
atualizado, o manual está em sua 3ª edição e disponível online. Em Instruções Gerais, no item 20, o
material orienta que os textos sejam feitos de maneira objetiva. "Faça textos imparciais e objetivos.
Não exponha opiniões, mas fatos, para que o leitor tire deles as próprias conclusões", (ESTADÃO,
2018). A forma como são colocadas as orientações aos jornalistas arremetem ao modelo de
jornalismo observado no século XX, voltado para a objetividade e neutralidade no momento de
construção das notícias.
Lage (1979), ao discutir o conceito de um jornalismo imparcial e verdadeiro, destaca que
“um jornalismo que fosse a um só tempo objetivo, imparcial e verdadeiro excluiria toda outra forma
de conhecimento, criando o objeto mitológico da sabedoria absoluta”, (LAGE, p. 19. 1979). “Não é
por acaso que o jornalista do século XX mantém, às vezes, a ilusão de dominar o fluxo dos
acontecimentos apenas porque os contempla, sob a forma de notícias, na batida mecânica e
constante dos teletipos (ou, mais recentemente, o cidadão que os vigia na tela do brownser ligado à
Internet)”, (idem).
No entanto, mesmo que considerada a possibilidade de buscar e se aproximar da realidade,
Sponholz (2003)coloca que o primeiro passo para tornar uma cobertura jornalística mais objetiva aqui considerando que objetividade não seja o mesmo que negar a subjetividade, mas parte de uma
construção do conhecimento - é observar e buscar essa realidade.
"As palavras-chave para a objetividade jornalística são pesquisar, investigar, levantar
informações, procurar derrubar as teses tidas até o momento como certas através de novos
enfoques, de fontes que ainda não foram ouvidas e perspectivas que ainda não foram
consideradas”, SPONHOLz (2003).

Considerações finais
A pesquisa voltada para a desmistificação da existência da imparcialidade, neutralidade,
independência e objetividade no jornalismo não é uma novidade. As capacidades do jornalismo de
se abster diante dos fatos e se colocar de maneira neutra ao noticiar um acontecimento foram
questionadas ainda no século XX, quando o modelo objetivo de jornalismo também entrou em crise.
Apesar disso, a independência e objetividade ainda são vistas como fatores que trazem
credibilidade aos jornais, mesmo que o modelo baseado no princípio de objetividade apresente uma
padronização de visão de mundo.
O jornal Gazeta do Povo, ainda que pautado em princípios de objetividade, imparcialidade e
independência em suas normas internas, se coloca de maneira contrária quando lança uma
plataforma disposta a divulgar denúncias que afirmam haver doutrinação nas instituições públicas
de ensino no país. E, ao afirmar que existem casos de doutrinação ideológica nas escolas, antes
mesmo de qualquer verificação prévia ao texto de divulgação da plataforma, o jornal se distancia do
3

Não há um registro formal – escrito, documentado - do uso do material pelos jornalistas da Gazeta do Povo. A informação foi
extraída de conversa informal com uma das repórteres que atuam no jornal.
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modelo objetivo de jornalismo, visto que apresenta juízos de valor às situações que, só mais tarde,
pretendia investigar e atestar veracidade.
A repercussão, dada a ponto de a plataforma ser retirada do ar pelo jornal quatro dias depois
de seu lançamento, mostra que a maneira como o jornal se colocou como um instrumento de
denúncia não foi bem recebida pelo seu público leitor – como a Gazeta do Povo reconheceu ao
declarar que “o ‘Monitor da Doutrinação’ provocou forte repercussão entre parte dos leitores, como
também entre professores e seu sindicato no Paraná, advogados e empresárias”, (GAZETA DO
POVO, 2017). Além disso, o jornal também declarou concordar com argumentos contrários ao seu
posicionamento inicial, atestando que “embora nem de longe fosse nossa intenção, a ferramenta
acabava por ‘incitar, na escola, o clima de denuncismo e perseguição’”, (idem).
O que vale destacar é que, embora o público identifique as motivações ideológicas dos
jornais que tem acesso, não indica que a manifestação explícita desse posicionamento é visto como
algo totalmente positivo. O modelo de imparcialidade e objetividade por parte dos jornais ainda é
cobrado pelo público. Além disso, a responsabilidade social do jornalismo também é um ponto de
destaque entre as críticas recebidas pelo jornal, visto que a falta de reflexão e do impacto que o
estímulo às denúncias poderia causar nas escolas não é levada em consideração pela Gazeta do
Povo ao lançar a plataforma.
O jornal se afasta de seu discurso de independência quando divulga uma plataforma onde
pontuaseu posicionamento e visão sobre a possível existência de doutrinação ideológica nas escolas.
Mesmo que a plataforma não siga disponível para o envio de materiais – todos os endereços
eletrônicos referentes ao Monitor da Doutrinação são redirecionados para a justificativa do jornal
sobre a retirada do material do ar, os links iniciais não estão mais disponíveis para acesso e consulta
- e que tenha havido um recuo no posicionamento, o jornal abriu espaço para colocar à mostra sua
visão editorial diante das denúncias contra professores e instituições de ensino brasileiras. Visão
esta que também é defendida por movimentos específicos e grupos políticos que norteiam os
debates para a aprovação das leis baseadas no Escola sem Partido.
Mesmo que tenha se colocado disponível para checar informações -como se espera de todo
trabalho jornalístico -, ao declarar previamente a existência de doutrinação nas escolas, o jornal se
coloca como instrumento para comprovar o seu ponto de partida e não coloca à prova se há mesmo
prática parecida nas salas de aula. O benefício da dúvida, necessário à investigação jornalística, não
fica explícito. Ao contrário, o próprio nome da plataforma – Monitor da Doutrinação – demonstra a
predisposição do jornal de monitorar e denunciar uma possível prática que defende existir, mas que
não foi comprovada.
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OPINIÃO PÚBLICA – A DESAPROVAÇÃO DE RAFAEL GRECA NA
PREFEITURA DE CURITIBA1
Mariana Figueiredo2

RESUMO
O trabalho pretende analisar a desaprovação da gestão do prefeito de Curitiba Rafael Greca, do
Partido da Mobilização Nacional (PMN), no seu primeiro semestre de governo. Utilizamos como
dados empíricos três pesquisas de opinião, na seguinte ordem: uma pesquisa enquanto ele ainda era
candidato e as outras duas pesquisas após ser eleito prefeito. A pesquisa utilizada enquanto o prefeito
era candidato, perguntou sobre a rejeição aos candidatos do primeiro turno e nesta pesquisa Rafael
Greca apareceu como candidato menos rejeitado. A segunda pesquisa questionava se houve alguma
falha ou medida negativa tomada pelo prefeito no primeiro semestre de administração. E na terceira
pesquisa utilizada foi perguntado se o entrevistado saberia citar alguma falha ou medida negativa
tomada pelo então prefeito. Para surpresa dos pesquisadores, mais de 50% dos entrevistados
apontaram falhas na gestão do prefeito Rafael Greca, apontando brusca queda de popularidade se
comparada ao período da campanha eleitoral no primeiro turno. A base teórica utilizada para este
artigo são conceitos das mudanças estruturais da esfera pública, opinião pública que traz a importância
da opinião pública no jogo político; e aspectos que podem influenciar as pesquisas de opinião pública:
a ordem das perguntas e as pessoas que não respondem as pesquisas. Os resultados são: a verificação
de significativa baixa na popularidade do prefeito, se comparada quando o mesmo era candidato, e a
elevada insatisfação dos entrevistados com a gestão do prefeito.
Palavras-chave: Esfera Pública, Opinião Pública, Pesquisa de Opinião e Rafael Greca.

ABSTRACT
The paper aims to analyze the disapproval of the management of Curitiba mayor Rafael Greca, of the
National Mobilization Party (PMN), in its first semester of government. We used as empirical data
three opinion polls in the following order: one search while he was still a candidate and the other two
polls after being elected mayor. The research used while the mayor was a candidate, asked about the
rejection of the first round candidates and in this research Rafael Greca appeared as less rejected
candidate. The second survey questioned whether there was any flaw or negative action taken by the
mayor in the first semester of administration. And in the third survey used was asked if the
interviewee could cite some flaw or negative measure taken by the then mayor. To the surprise of the
researchers, more than 50% of the interviewees pointed out faults in the administration of Mayor
Rafael Greca, pointing to a sharp drop in popularity compared to the election campaign period in the
first round. The theoretical basis used for this article are concepts of the structural changes of the
public sphere, public opinion that brings the importance of public opinion in the political game; and
aspects that can influence public opinion polls: the order of questions and the people who do not
respond to polls. The results are: the verification of significant low in popularity of the mayor, if

1 Trabalho inscrito para o GT Crítica da Mídia, do 10oENPECOM.
2Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR, na linha de Comunicação Política, e-mail:
htafigueiredo@gmail.com. Bolsista CAPES.
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compared when the same was candidate, and the high dissatisfaction of the interviewees with the
management of the mayor.
Keywords: Public Sphere, Public Opinion, Opinion Survey and Rafael Greca.

1.

INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho é uma breve análise sobre a opinião pública a respeito do prefeito
Rafael Greca, do Partido da Mobilização Nacional (PMN), a análise acontece em dois momentos:
durante o período eleitoral enquanto candidato; e posteriormente como prefeito de Curitiba no
primeiro semestre do seu governo. A ideia é verificar a diferença de popularidade e quais possíveis
fatores levaram a isso.
Para tanto iremos utilizar bases teóricas sobre Opinião Pública e Esfera Pública, passando pelo
conceito de Habermas sobre a esfera pública na releitura de GOMES (2008) e conceitos das mudanças
estruturais da esfera pública abordados por KEANE (1995). Sobre opinião pública nos auxiliamos no
autor CHAMPAGNE (1996) que traz a importância da opinião pública no jogo político; e nos
apoiamos em PERRIN e MCFARLAND (2011) que abordam dois aspectos que podem influenciar as
pesquisas de opinião pública: a ordem das perguntas e as pessoas que não respondem as pesquisas.
Trazemos dados empíricos de uma pesquisa de opinião realizada durante o pleito eleitoral em
2016 em Curitiba, em que traz a rejeição dos candidatos de primeiro turno; seguida de uma pesquisa
sobre a desaprovação do primeiro semestre do governo de Rafael Greca e ainda, os resultados dos
motivos que levaram a esta desaprovação. Os dados nos permitem demonstrar alguns exemplos
práticos da teoria.
Em nossos achados desta breve observação, foi verificar a significativa baixa de popularidade
de Rafael Greca em relação a pesquisa sobre rejeição realizada no período da campanha eleitoral do
primeiro turno. O segundo achado é a elevada insatisfação dos entrevistados e que dentre os principais
motivos apresentados estão: aumento da tarifa do transporte público, o ajuste fiscal da prefeitura e a
falta de investimentos na área da saúde.

2.

A ESFERA PÚBLICA E A OPINIÃO PÚBLICA

Para compreendermos como se estabelece a opinião pública iremos passar pelo conceito de
Esfera Pública. GOMES (2008) nomeou esfera pública, como o local em que se materializa a vida
social e ainda, pode acontecer em várias arenas, por meio de vários instrumentos, ao redor de vários
objetos de interesses específicos, para uma discussão entre pessoas privadas em um público. Para o
autor, a formação social que produz a referência da expressão “esfera pública” possui estreita relação
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com a comunidade política. E por esfera política, determina que é aquilo que afeta a todos e faz parte
da vida humana a partir do que se constitui na esfera privada, na esfera pessoal ou unidade familiar de
cada indivíduo. GOMES (2008) ainda observa que para que haja essa dimensão pública é necessária
uma situação de paridade, ou seja, os cidadãos envolvidos na esfera pública necessariamente precisam
circular como iguais, com habilidades discursivas e disputas argumentativas iguais e socialmente
semelhantes. Para ele a esfera pública aparece como um domínio social em que há uma relação restrita
com opinião pública e as vontades coletivas, de como estas vontades são formadas, por quais razões e
esta funcionalidade assumiria papel fundamental em sociedades democráticas. GOMES define, como
conceito de esfera pública:
“A esfera pública política foi por mim descrita como uma caixa de ressonância para os
problemas que devem ser trabalhados pelo sistema político, já que de outro modo não podem
ser resolvidos. Nesse sentido, a esfera pública é um sistema de alarme dotado de sensores não
especializados, mas de grande sensibilidade que se estende pela sociedade”. (HABERMAS,
1994, p. 435 apud. GOMES, 2008, p.86)

KEANE (1995) observa que houve mudanças estruturais na esfera pública, que os espaços
antes mediados pelo rádio, televisão, jornais e livros, cederam lugar a uma multiplicidade de espaços,
como uma rede de comunicação que irreversivelmente pode fragmentar a esfera pública, não a
percebendo mais como algo único. O autor pontua que na terceira fase e mais recente do uso do
conceito, a esfera pública ideal está ligada a instituição dos serviços de radiodifusão, que é visto como
tendo uma afinidade eletiva com a vida pública e garantiria a sobrevivência da era do capitalismo.
Neste contexto, observamos que para que a esfera pública funcione é necessário cidadãos em classe
social semelhante, com nível de instrução aproximado e com instrumentos eficazes para se
operacionalizar o discurso; a partir de então será possível à formação da opinião pública.
Uma das formas de se conhecer a Opinião Pública é através de pesquisas de opinião, muito
utilizadas em disputas eleitorais. CHAMPAGNE (1996) propõe que a utilização política das
sondagens faz parte do jogo político que estrutura e se organiza em torno da “opinião pública” e que a
luta política tende a se reduzir cada vez mais, a uma simples batalha para conquistar uma opinião bem
avaliada. O autor relaciona dois aspectos das manifestações de rua, no que diz respeito às sondagens:
1) as enquetes, que seriam limitadas em seu objeto e se inscrevem no interior de um conjunto de
pesquisas convergentes consagradas à análise dos processos de representação; 2) a própria pesquisa
científica que permitiria um controle alargado e uma acumulação real dos resultados e análises.
CHAMPAGNE (1996) defende que as pesquisas mostraram de forma convergente, que a política seria
uma luta simbólica, em que cada ator político busca monopolizar a palavra pública, para impor sua
visão de mundo. E ressalta a respeito da opinião pública:
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Ocorre que a capacidade para produzir uma opinião está partilhada de forma desigual e, em
particular, varia em função do capital cultural de cada indivíduo. É a razão pela qual, ao serem
intimados a dar na hora uma opinião, os indivíduos são levados a acionar modos muito
diferentes de produção das opiniões políticas que são confundidas pelos profissionais das
sondagens ao utilizarem a técnica homogeneizaste do questionário pré-codificado: adicionam
respostas que, embora formalmente idênticas, são na realidade diferentes porque produzidas
segundo lógicas muito diversificadas. (CHAMPAGNE, 1996, p. 08)

PERRIN e MCFARLAND (2011) afirmam que a opinião pública é encarregada de representar
adequadamente as opiniões de um público e que deve ser considerado o status ontológico do público a
ser representado; ou seja, a pesquisa de opinião pública deve considerar aspectos demográficos e
comportamentais, mas, principalmente deve ter como objeto as atitudes especificamente públicas do
indivíduo. Os autores compreendem a pesquisa de opinião pública como práticas que determinam as
representações mentais compartilhadas sobre assuntos de interesse público, e que o próprio conceito
de público envolve a troca de ideias e opiniões que não são privadas. Para eles a esfera pública deve
ser vibrante, na qual os cidadãos possam trocar informações e ideias sobre questões públicas, e que as
pesquisas de opinião é uma técnica que promete representar de forma transparente os contornos
autênticos do público.
A afirmação é de que os decisores políticos e os pesquisadores também entendem que a
opinião pública pode ser medida pelas pesquisas de opinião, mas que não necessariamente seria uma
opinião coletiva autêntica. Eles citam dois pontos que podem influenciar nos resultados da pesquisa de
opinião pública. O primeiro seria relacionado as pessoas que não respondem as pesquisas ou
respondem como “não sei”; de acordo com os autores isso seria um complicador para os
pesquisadores, pois a pesquisa de opinião de pública parte da premissa de que o público têm opiniões
sobre vários assuntos e a não resposta ou ausência de informações, são tratadas como dados faltantes.
A não resposta também pode indicar que aqueles que não respondem não estão tão informados e
comprometidos quanto esperavam os pesquisadores, ou os entrevistados não estejam preocupados em
oferecer uma opinião ou que as opiniões dos entrevistados não seriam socialmente aceitas, e, portanto,
prefere-se omitir a sua opinião. O segundo ponto que os autores abordam como influenciador nas
pesquisas de opinião: é a ordem das perguntas. As questões que aparecem primeiro estabelecem
critérios de avaliação para os itens subsequentes, de acordo com eles existem numerosos estudos que
descobriram diferenças significativas nos padrões de respostas dos entrevistados, com base na ordem
das perguntas que foram feitas, pois as pessoas se sentem compelidas a reportar opiniões consistentes.
Adiante, a fim de exemplificarmos como funciona a opinião pública, iremos trazer dados referentes a
eleições de 2016 em Curitiba e a aprovação do atual prefeito.
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3.

ANÁLISE DE DADOS

Para demonstrarmos como funciona a opinião pública compilamos em um gráfico a rejeição
dos candidatos ao cargo de prefeito em Curitiba, nas eleições municipais de 2016. FIGUEIREDO
(2000) afirma que os especialistas em Marketing Político, tem cada vez mais utilizados o formato de
comerciais curtos com o auxílio de pesquisas de opinião, que permitem trabalhar questões específicas
para a consolidação da candidatura frente ao eleitorado.
Os dados abaixo são provenientes de uma pesquisa sobre rejeição aos candidatos do primeiro
turno; a pesquisa de opinião foi realizada entre os dias 15 à 18 de setembro de 2016, com 805 eleitores
da cidade de Curitiba, capital do estado Paraná, Brasil. A pesquisa foi encomendada pela filial da
Rede Globo de Televisão no estado do Paraná – RPC, realizada pelo Instituto de Pesquisa Ibope,
registrada no TRE-PR sob o protocolo nº PR-01610/2016 e foi divulgada em 19 de setembro de 2016
no site g1.globo.com. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com
um nível de confiança em torno de 95%. Os eleitores foram questionados sobre qual candidato eles
não votariam de jeito nenhum – e eles poderiam citar mais de um candidato – ou seja, um eleitor
poderia rejeitar um ou mais candidatos. Abaixo as informações foram compiladas em um gráfico:
FIGURA 1 – GRÁFICO REJEIÇÃO DE CANDIDATOS A PREFEITURA DE CURITIBA
Fonte: Portal G1 Notícias

A

part
ir
do
grá
fico
,
pod
em
os
inferir que o candidato com maior rejeição é o Requião Filho (PMDB) com índice de 38%, seguido
pelo candidato Tadeu Veneri (PT) com 32% e Xênia Mello (PSOL) com 31%. Aqui temos um dado
relevante quanto ao perfil do eleitor curitibano, geralmente ele rejeita candidatos com
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posicionamentos ou de partidos considerados de esquerda. Na escala de rejeição, a seguir temos o
candidato Gustavo Fruet (PDT) com 26%, seguido de Maria Victoria (PP) com 25% e os candidatos
Afonso Rangel (PRP) e Ademar Pereira (PROS) empatados, cada um com 19% de rejeição dos
eleitores. Por fim, temos os candidatos menos rejeitados: Ney Leprevost (PSD) e Rafael Greca
(PMN), respectivamente com 15% e 12%. Eleitores indecisos ou que não souberam opinar somaram
8%. Aqui faremos a nossa primeira observação, pois o segundo turno foi disputado pelos dois
candidatos menos rejeitados e não pelos candidatos mais preferidos.
Adiante apresentaremos a desaprovação do prefeito eleito Rafael Greca nos primeiros 180 dias
de governo. Esta pesquisa de opinião foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, com 811
entrevistados, entre os dias 26 a 28 de junho de 2017, registrada no Conselho Regional de Estatísticas
da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/17 e é filiada à Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisa – ABEP. A amostra representativa possui grau de confiança de 95%, com margem de erro de
aproximadamente 3,5% para mais ou para menos.

FIGURA 2 – GRÁFICO APROVAÇÃO DA GESTÃO DE RAFAEL GRECA
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Fonte: Instituto Paraná Pesquisas

Nesta pesquisa foi perguntado aos entrevistados se saberiam dizer alguma falha ou medida
negativa tomada pelo prefeito Rafael Greca (PMN) até o momento. Cerca de 63,5% dos entrevistados
responderam que SIM e 36,5% dos entrevistados responderam que NÃO, conforme demonstrado no
gráfico acima. Neste sentido, é possível afirmar que existe uma desaprovação do governo do então
prefeito Rafael Greca (PMN) e visível perca de popularidade se comparar com os dados da pesquisa
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realizada durante as eleições. A seguir, apresentaremos as possíveis causas dessa desaprovação da
gestão de Rafael Greca (PMN).

FIGURA 3 – GRÁFICO MOTIVOS PARA DESAPROVAÇÃO DE RAFAEL GRECA
Motivos para desaprovação do prefeito Rafael Greca
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Fonte: Instituto Paraná Pesquisas

Neste momento, foi perguntado aos entrevistados se os entrevistados saberiam citar alguma
falha ou medida negativa que pudesse justificar a desaprovação da gestão do prefeito Rafael Greca
(PMN). O gráfico demonstra que para 24,1% dos entrevistados afirmaram que motivo da insatisfação
teria sido o aumento da passagem de ônibus logo no início da gestão, enquanto para 21,9% o motivo
teria sido pacote de reajuste fiscal proposto pelo prefeito e aprovado na Câmara Municipal. Para
12,3% dos entrevistados, a falta de investimentos na área da saúde é o que motivou a desaprovação. O
projeto Balada Protegida foi a justificativa de 3,8% dos entrevistados e a suspensão do funcionamento
da Oficina da Música foi o motivo para 2,2% dos entrevistados; 2,1% dos entrevistados responderam
que o prefeito não cumpriu as promessas de campanha e 8,8% citaram outros motivos para
insatisfação com a gestão.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na teoria apresentada e nos dados empíricos dos gráficos, temos o nosso primeiro
achado que é o fato de que foram para a disputa do segundo turno os candidatos menos rejeitados, e
que no caso do prefeito Rafael Greca (PMN) teve significativa baixa em sua popularidade logo no
primeiro ano de governo. O quê confirma o que os autores PERRIN e MCFARLAND (2011)
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afirmaram de que a pesquisa de opinião pública irá revelar aspectos da vida pública do indivíduo
referente ao coletivo e que esta técnica permite demonstrar contornos autênticos do público, mas não
expressa exatamente à opinião de todo um coletivo.
No que tange a amostragem sobre os motivos que levam a insatisfação com a gestão do
prefeito, foi verificado que quase metade da população está realmente insatisfeita com tarifa do
transporte público e o ajuste fiscal da prefeitura, no qual houve aumento da carga tributária. Uma parte
da população alega a saúde ser o terceiro maior problema da gestão de Rafael Greca. Outro achado
interessante seria o fato de que 8,8% dos entrevistados apresentaram motivações diferentes daquelas
que estão no questionário, o que comprova o segundo ponto abordado por PERRIN e MCFARLAND
(2011), no qual defende que a ordem das questões pode influenciar o resultado da pesquisa, uma vez
que os itens com maior porcentagem estavam elencados como primeiras opções de respostas.
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ESCREVENDO NA HISTÓRIA: OS COMENTÁRIOS NA PLATAFORMA YOUTUBE DA
PRIMEIRA PARTIDA TRANSMITIDA NA PLAFORMA1
Thiago A. Caminada2
Danilo V. Andrade3
RESUMO
A partida entre Clube Atlético Paranaense e Coritiba Foot Ball Club transmitida via YouTube foi a
primeiradoBrasilnaplataformadevídeos.Emvistadisso,essapesquisatemcomoobjetivoanalisar
os
comentários dos torcedores para verificar, partindo pergunta de pesquisa: de que forma reagiu o
público nos comentários da transmissão ao vivo no YouTube da partida entre Atlético-PR e Coritiba
pelo Campeonato Paranaense de 2017? A investigação levantou dados históricos da relação entre
futebol e a televisão brasileira. Também discutiu sobre a participação do público na internet através
doscomentários,emespecialo alto índicedecomentáriosviolentoseo fenômeno doshatersetrolls. O
material empírico soma 425 comentários analisados e sistematizados em oito grandes categorias:
sobre o jogo; sobre a transmissão (elogios e críticas); sobre outros clubes; sobre os clubes
protagonistas (elogios e críticas); sobre a Rede Globo (contra ou a favor). A análise encontrou um
alto índice de aprovação por parte dos torcedores nas caixas de comentários com elogios aos clubes
responsáveis,alémdefortescríticasaomodelodetransmissõesadotadospelasemissorasdetelevisão
no
Brasil. Apesar de ter marcada a história das transmissões de futebol no país, a partida se tornou um
fato isolado sem novas ocorrências mesmo depois de mais de umano.
Palavras-chave: Comentários; Futebol; YouTube; Rede Globo.

1. INTRODUÇÃO:

A partida entre Clube Atlético Paranaense e Coritiba Foot Ball Club, realizada dia 01 de
março de 2017, pelo Campeonato Paranaense 2017 é um marco no cenário esportivo nacional. Pela
primeiraveznahistóriadofutebolbrasileiro,umconfrontofoitransmitidoaovivopeloYouTube.As

duas

equipes rivais não chegaram a um acordo com a Rede Globo pelos direitos de transmissão de suas
partidas no estadual e decidiram utilizar a plataforma online de vídeos para difundir apartida.
Oimpassecomaemissoracarioca,alegamosclubesdacapitalparanaense,sejustificapelo
baixovaloroferecidopelosdireitosdetransmissãodaspartidasemrelaçãoaoutrosclubes.Deacordo
comoDiáriodePernambuco4,campeonatoscomooMineiroeGaúcho,commenorapelocomparado
aosdeSãoPaulo edoRiodeJaneiro,ganharamem2017R$36eR$33,8milhões,respectivamente,para ceder
os direitos à Globo pelo regional. A emissora carioca, porém, ofereceu apenas R$ 6
1
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4
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http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2017/01/03/as-cotas-de-televisao-dosestaduais-2017-com-ate-r-157-milhoes-de-diferenca/Acesso em 26 de março de2017
2
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milhõespeloCampeonatoParanaense,R$1,5milhãoparacadaumdaduplademaiorapelodoestado

e

o

restante para os demais clubes. Diante da oferta, Atlético e Coritiba decidiram não renovar o contrato
e transmitiram o clássico pelainternet.
Em 2016, o YouTube foi o terceiro site mais acessado no Brasil, de acordo com dados do site
especializado Alexa5. Não é de hoje que os clubes brasileiros utilizam canais no YouTube para fazer
comunicação direta com o torcedor. O líder de inscritos na rede social de vídeos no Brasil, é o
Flamengo no canal FLA TV, com 1,0916 milhão de torcedores na rede. O site gera rendimentos aos
seus produtores de conteúdo o que pode se tornar uma renda auxiliar com a produção e transmissão
de jogos, especialmente em acordos específicos entre os executivos da rede e os clubes. O que, ao
menos no Brasil, não se consolidou.
A atitude de Atlético-PR e Coritiba poderia ser o pontapé para uma mudança nos moldesde
transmissão do futebol do país, mas um ano e cinco meses depois não houve qualquer outra ação
nessas dimensões. Apesar dos esforços de outras redes de televisão fechadas, a Rede Globo ainda
comanda hegemonicamente o direito do esporte mais popular do Brasil na televisãoaberta.
O presente estudo se guia pela pergunta de pesquisa: “de que forma reagiu o público nos
comentários da transmissão ao vivo no YouTube da partida entre Atlético-PR e Coritiba pelo
Campeonato Paranaense de 2017?”. Tem como objetivos observar as reações dos torcedores nos
comentários na primeira partida ao vivo pela internet na história do futebol brasileiro; buscar os
possíveis discursos de adversidade à Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do futebol
brasileiro;encontrarasdiferentesformasdeinteraçãodostorcedoresecompreenderasnovasformas

de

relacionamento e comunicação entre os clubes, seus torcedores e os veículos decomunicação.

2. A HEGEMONIA TELEVISIVA NO FUTEBOL
OsprimeirosaspectosdaatuaçãohegemônicadaRedeGlobo

no

esportenacionaldesdesua

fundação na década de 1960. Segundo Bolaño (2005, p.33, apud, GOMES, 2013, p. 111), a Rede
Globo aproveitou-se de um momento propício para o estabelecimento do negócio da TV aberta no
Brasil,noperíodoentre1965e1970.Comseulançamento,iniciou-seumaeradeoligopóliosobforte
concentração na produção a partir do Rio de Janeiro e SãoPaulo.

5

Disponível em:http://br.blastingnews.com/tecnologia/2016/11/saiba-quais-sao-os-10-sites-mais-visitados-do-brasil001244371.htmlAcesso em 27 de março de2017.
6
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Depois disso, a Globo se consolidou e ajudou no desenvolvimento dos campeonatos
nacionais. Contudo, a década de 1980 talvez tenha sido o divisor de águas para a hegemonia no
futebol. Numa disputa com a Record, a emissora carioca conseguiu a exclusividade de transmissão
da Copa de 1982. No entanto, a emissora derrotada conseguiu, através de um esquema com rádios e
programas pós-jogos, competir com a emissora carioca.
Um dos maiores exemplos da influência da emissora sobre as competições é o Campeonato
Brasileiro em pontos corridos, formato disputado desde 2003. Ele foi pensando pela Rede Globo em
parceria com a CBF, como explica por Damo (2011. p. 81, apud, DAVID, Gomes; 2013, p. 142):
Um dos exemplos mais evidentes dessa interferência é ilustrado pelo lobby da Rede
Globona
formataçãodocampeonatobrasileiroporpontoscorridos,apartirde2003.
A
grande vantagem da televisão quando se adota essa modalidade de disputa é a
definição do calendário dos jogos, do início ao fim do certame, o que acarreta não
apenasfacilidadenoplanejamentoda
programação,mastambémavenda
depacotes
aostorcedores.

Antes disso, porém, a Globo quase sofreu um duro golpe. A emissora quase perdeu os direitos
de transmissão do Paulistão de 2003 para SBT e Record que transmitiram os jogos da competição
regional. Na época, a Rede Globo havia recusado à Federação Paulista de Futebol (FPF) pagar R$ 12
milhões por 12 jogos da competição. Sendo assim, o então presidente da entidade José Eduardo
Farah, assinou com a emissora de Silvio Santos, ao vivo, no programa de maior audiência da casa o
“Programa da Hebe”. O contrato dava os direitos sobre o Campeonato Paulista ao SBT.
Vendotudoisso,aGlobovoltouatrásedecidiuexerceraprioridadequetinhadatransmissãoecobriu
aoferta,enviandoumFaxàFPFnodia27dedezembrode2002.AFederaçãodeixouparaprotocolar a proposta
apenas no dia 02 de janeiro, recusou e manteve o acordo com O SBT7. A emissora de Roberto
Marinho entrou na Justiça e conseguiu transmitir a competição ao lado da Record e SBT, mas teve a
audiência diluída naquela temporada8. A partir de 2004, a Globo não só conseguiu exclusividade pelo
Paulistão, como comprou os direitos de outros campeonatosestaduais.
Mattos(2012.p.342,apud.GOMES,2013,p.144)elucidaaquestãodosanossubsequentes,
mostrandocomo aRedeGlobo aumentouseupoderiofinanceiroereforçandoomonopóliono intuito de não
ser mais passada pra trás nem por Federação, tampouco por outrasemissoras.
Em 2005, a Globo pagou mais de 3,5 vezes o total combinado pago pelos direitos em
TV aberta para o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. De
7

Por 2 a 1, SBT vence Globo na disputa pelo Paulista. Folha de S. Paulo, São Paulo, ano 82, n 26.980, 14 fev. 2003.
Esporte, D2. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2003/02/14/67/
8
Jogos do meio de semana ajudam SBT. Folha de S. Paulo, São Paulo, ano 82, n. 26.990, 24 fev. 2003. Esporte, D4.
Disponível em:<http://acervo.folha.com.br/fsps/2003/02/24/20/>
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2005 a 2009, o valor pago pela Globo para o direitos de transmissão do CBdeF subiu
mais de quatro vezes, o que indica um aumento no valor econômico do produto.

Emvistadestehistórico,apartidatransmitidaentreAtlético-PReCoritibaéumadisputaem meio a
todo o conteúdo disponibilizado pela Rede Globo, mas se torna uma marco na contraposição de um
monopólio que perdura por anos no cenário esportivo do país. Não somente de uma emissora, mas da
plataforma televisão como meio hegemônico nastransmissões.
A reclamação do Atlético-PR e do Coritiba sobre como é feito o pagamento aos clubes não é
inédita. Diversas equipes já questionaram publicamente os valores recebidos por Flamengo e
Corinthians, respectivamente as maiores torcidas do país. Em publicação do Uol em 20149, o
descontentamento sobre o assunto na visão dos clubes é apresentado pelos dirigentes de diversas
equipes.
A ideia de muitos líderes do movimento para trazer o modelo europeu para a divisão de
lucrossefortaleceacadatemporada.Oexemplosemprelembradoporessasequipeséocampeonato inglês: a
Premiere League, principal divisão do país europeu, tem um modelo mais justo de divisão de cotas10.
Segundo os times brasileiros que reclamam da má distribuição. No país europeu, 50% da verba da
transmissão é dividida igualmente entre todos os 20 clubes da primeira divisão, 25% de acordo com a
classificação final do campeonato, e 25% através do número de partidas transmitidas
natelevisão.Diferentedosistemabrasileiro,ondeosclubesquegerammaisaudiênciarecebemquase

toda

fatia da competição, desequilibrando o torneio e deixando a vida das equipes com menos apelo
emenostorcida,

muitodifícil.Omodeloalemãotambéméoutroexemplobem-sucedidonaEuropa11.

Na

Alemanha, levam-se em consideração as últimas cinco temporadas de cada equipe e suas respectivas
posições na tabela na Série A e B. O campeão de cada temporada ganha 36 pontos no ranking da
Federação Alemã e assim sucessivamente até o último colocado da segunda divisão, que fica com
apenas um ponto. Ao término das cinco temporadas, quem fica em primeiro no ranking ganha uma
quantia maior, e assim vai até o último colocado da lista, que recebe metade do valor que o
líderembolsou.

3. AS DISCUSSÕES VIRTUAIS E O SEU PODER DE INFLUENCIAR ASOCIEDADE

9

Disponível em:https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2014/08/15/exposicao-em-tv-aberta-motiva-novadiscussao-entre-times-brasileiros.htm” Acesso em 27 de março de2017
10
Disponível em:http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2014/05/16/cota-de-tv-da-premier-league-base-50performance-25-e-audiencia-25/Acesso em 27 de março de 2017
11
Disponível em: http://trivela.uol.com.br/como-e-a-divisao-do-dinheiro-de-tv-na-bundesliga-2014-15/” Acesso em 29
de março de2017
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Emépocastãodelicadasnocenáriopolíticobrasileiro,rumoresdeguerrapelo mundo,euma iminente
necessidade de se dialogar para construir um futuro melhor, muito se tem discutido sobre a
importância da participação dos usuários em redes sociais, sites, blogs e diversos segmentos da rede
mundial de computadores (CASTELLS, 2001). As dúvidas sobre quais seriam seus malefícios e
benefícios para a produtividade do debate, e quando ele não ultrapassa o limite dos bons modos e
costumes, paira sobre os pensamentos de pesquisadores, críticos e leigos (JENKINS; GREEN;
FORD, 2014.). Para eles, existe uma diferença entre cada pequeno grupo nesse contexto. Ao longa
dadisseminaçãodoacessoàinternetedaspesquisas,hojejáseidentificaacademicamenteeentreos

usuários

diferentes grupos/tribos como é o caso dos Trolls eHaters.
Recuero (2008) acredita que esses atores sociais participam como parte do sistema, o elo
inicial de formação de redes sociais e suas variáveis. Entretanto, a autora considera que a
representação dos atores e as próprias redes sociais também tem papel fundamental nesse sistema
digital.Recuero(2008)avaliaqueesseslugaresconstruídosparaalivreexpressãodeusuários,agrega

valor

ao conjunto. Sem meias palavras, ela afirma a importância desses mecanismos na busca por diálogos
e interações.
Emmeio atodasessasquestões,elaconsideraquecompreendercomooAtorSocialentende o meio
onde está e, assim, como expõe um ponto de vista, críticas, entre outras coisas, é de extrema
importância.Omododeenxergardousuáriodedeterminadaredesocialéimportantebasedeestudo.
Compreender como os atores constroem esse espaço e que tipo de representações e
percepções são colocadas é fundamental. Outro elemento importante do estudo dessas
apropriações como representações e extensões do espaço social dos atores é a
percepção de quem são os atores. (RECUERO, 2008;p.29)

Observando essas redes e conexões, Sibila (2003) alerta para os riscos da “necessidade de
exposição pessoal”, classificado pelo autor como “Imperativo da Visibilidade”, e que considera esse
fator como primordial para o individualismo humano e combustível para a globalização. Em suma,
ele questiona a necessidade de ‘exposição para existência’ no mundo digital.
Recuero(2014)chamaaatenção

paraafaltadofatorhumano

paraessasrelações,interações

e

diálogos digitais. Expressões não verbais substituídas por uma máquina, segundo ela, deixam esse
mundovirtualcadavezmaisparticular.Outropontoimportanteabordadosobreoqueaautorachama
de“processosdeinteração”éainfluênciadoAtorSocialouarepresentativadedesseator–osmeios
– para o enriquecimento do debate. Ela modifica a maneira do olhar sobre o tema quando aborda as
relações sociais que são ocasionadas das interações nessas redes. Recuero afirma que “a interação
mediada pelo computador é geradora de relações sociais que, por sua vez, vão gerar laçossociais”, e
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mostra uma diferente perspectiva para a temática importante de se refletir.
Entretanto, a facilidade tecnológica para a rapidez do fluxo da informação agregada com as
redes sociais é outro aspecto interessante, em especial quando se pensa em comentários de
transmissões ao vivo.
OutroelementoqueécaracterísticodasredessociaisnaInternetésuacapacidadede difundir
informações através das conexões existentes entre os atores. Essa capacidade alterou
de forma significativa os fluxos de informação dentro da própria rede. O surgimento
da Internet proporcionou que as pessoas
pudessem difundir as
informaçõesdeformamaisrápidaemaisinterativa.Talmudançacriounovoscanais e, ao
mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais.”
(RECUERO, 2008;p.116)

Destemodo,muitosetemdiscutidosobreodesrespeitoemalgunscomentários,eaviolência

nas

palavras. Nomenclaturas para classificar esses atores sociais foram criados e amplamente divulgados
nos próprios meios onde frequentam. A similaridade e características parecidas nocomportamento
desses grupos, são os que definem e formam suassemelhanças.
Com destaque as próprias comunidades virtuais identificaram grupos de indivíduos com
comportamentosemelhanteeoschamamdehaterseTrolls.Nestapesquisatomamosoentendimento de que
os haterssão
[...] um único grupo de espectadores, que zombam de produtos e celebridades,
pregando ódio a qualquer mínima manifestação ou elemento que os desagrade. Seu
mote é repetido em inglês, por outros espectadores ‘comuns’: haters gonna hate
(odiadoresodiarão).Osdoisgrupospodemserconfundidos,maspossuemdiferenças
principalmenteemrelaçãoaovínculocomotexto(PESSOTTO;TOLEDO,2014,p. 87).

Desse modo definimos também os Trolls e suas trollagens, ação desempenhada por eles na
internet da seguinte maneira:
Ocomportamentopadrãodeumtrollenvolvepostar
umamensagem,geralmenteem
resposta a uma questão, buscando insultar, chatear ou perturbar o grupo. O termo
surgiunaUsenet,apartirdaexpressãotrollingforsuckers(emportuguês,"lançando a isca
para os trouxas"). (ZAGO, 2012, p.151-152)

Tomamos esses conceitos com a consciência de que algumas visões acadêmicas observam
diferentemente e até propõe classificações mais abrangentes como em Gray (2003). Para o autor,
existem três tipos característicos das pessoas que comentam ofensivamente nas redes sociais e web:
anti-fã, hater e troll. No entanto, mesmo diante da complexidade dos fatos, acreditamos que as
definições acima contemplam de maneira mais satisfatória os pressupostos desta investigação.
Retomando a discussão sobre violência e agressividade na internet, lembramos que sites
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especializados estão ensinando marcas, empresários e empresas a como driblar os comentários
ofensivos nas redes sociais12. Essas empresas, inclusive, são ensinadas a como tratar o usuário e
interagir com o cliente13. Os benefícios das redes sociais também são tratados em diversos sites
especializados, numa clara tentativa de induzir o ator social na utilização desse meio14.
O YouTube, objeto empírico deste trabalho, também demonstrou sua preocupação com o
conteúdo gerado por seus usuários. A plataforma de vídeos divulgou uma série de mecanismos que
vão ajudar a identificar interações negativas, detectar comentários positivos. 15
Alguns autores como Telles (2010) preocupam-se com a forma agir e ser nas redes sociais.
Oautoravaliaquehistóriascriadaspormarcas,trabalhamnoimagináriodoAtorSocial,aoconsiderar as redes
sociais também como fatores importantes na busca pelo crescimento de uma empresa. A
interaçãocomopúblicodemaneiramaisamplaemenos formal,trazendoparapertooAtorSocial,é destacada.
Além das marcas, preocupadas no manutenção de seus rendimentos e na imagem
institucionais nas redes, as notícias são outra área que preocupa pesquisadores. A alta incidência de
comentários e publicações violentas é tema de pesquisas como de Caminada, Schlindwein e John
(2016). Os pesquisadores observaram comentário na fanpage do Facebook do G1 e demonstraram a
preocupação com violência de gênero, agressões gratuitas em matérias de diferentes temáticas.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa investigou os comentários presentes no site YouTube nas transmissões ao vivo do
jogo entre Atlético-PR e Coritiba transmitida na plataforma. O confronto foi pioneiro em ao vivo na
internet brasileira e recebeu resistência da Federação Paranaense de Futebol junto à Rede Globo. A
investigação compreende de que forma reagiu o público nos comentários da transmissão ao vivo no
YouTube da partida entre Atlético-PR e Coritiba pelo Campeonato Paranaense de 2017?
A análise dos comentários foi realizada no vídeo transmitido por cada um dos dois clubes.
Com os objetivos de observar as reações dos torcedores nos comentários na primeira partida ao vivo
pela internetnahistória dofutebol brasileiroentre Atlético-PR e Coritiba; buscar os possíveis

12

Disponível em: https://corporate.canaltech.com.br/dica/redes-sociais/Como-lidar-com-comentarios-negativos-nasredes-sociais/Acesso em 23 de maio de2017.
13
Disponível em: http://www.esauce.com.br/blog/como-responder-os-seus-clientes-nas-redes-sociais/Acesso em 23 de
maio de2017.
14
Disponível em: http://midiaboom.com.br/midia-social/redes-sociais-e-seus-maiores-beneficios/Acesso em 23 de maio
de2017.
15
Disponível em: https://tecnoblog.net/203196/youtube-comentarios-menos-ruins/Acessado em 23 de maio de 2017.
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discursos de adversidade à Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro e
encontrar as diferentes formas de interação dos torcedores.
Foram levandados os dados da transmissão no YouTube sendo 502.637 visualizações e 292
comentários no canal do Atlético-PR; e 233.741 visualizações e 132 comentários no canal do
Coritiba. Os dados foram evantados em abril de 2017. A rede social Facebook também foi utilizada
pelos clubes para transmitirem o confronto, mas não entrou naanálise.
Foramavaliados425comentários,divididosemoitograndescategorias:sobreojogo;sobre

a

transmissão (elogios e críticas); sobre outros clubes; sobre os clubes protagonistas (elogios e
críticas); sobre a Rede Globo (contra ou a favor). Cada comentário foi relacionado a apenas uma
categoria, levando em consideração a predominância de seuconteúdo.
5. DADOSOBSERVADOS
Os dados coletados nas caixas de comentários do YouTube em abril de 2017, somaram nos
canaisdeCoritibaeAtléticoParanaense425comentários.Demodogeraloscomentaristasnositede

rede

social demonstraram insatisfação de torcedores com o modo de transmissão atual do futebol
brasileiroeentusiasmoscomanovidadedaprimeirapartidadefutebolrealizadaatravésdoYouTube.

Entre

as temáticas havia também uma característica de esperança sobre possíveis mudanças no cenário de
controle hegemônico sobre as transmissões defutebol.
Na FIGURA 1 apresentamos os números absolutos com as principais temáticas dos
comentários.

FIGURA 1 – RESULTADOS ABSOLUTOS DOS COMENTÁRIOS DA PARTIDA
FONTE: DADOS ESTRUTURADOS PELOS AUTORES
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A novidade e a surpresa de presenciar uma partida de futebol transmitida via YouTube é
demonstrada em tom de surpresa nos comentários dos torcedores e fãs do esporte mais popular do
país. A Tabela 1 mostra que pouco se falou sobre a partida nos comentários do vídeo do confronto
entre Atlético Paranaense e Coritiba. Foram 37 pessoas, juntando os canais das duas equipes. Nessa
categoriasãoconsideradososcomentáriosqueseatentaramaoslancesdojogo,táticas,

jogadas,gols

e

dribles. No percentual, apenas 8,7% dos torcedores demonstraram interesse no jogo em si. Por
promover a individualidade dos espectadores, pela não sincronia das postagens e dificuldade em
acompanhar os dois conteúdos, jogo e comentários, a dinâmica de conversar sobre uma partida
enquanto ela acontece não uma característica nessatransmissão.

Tabela 1: Comentários sobre o jogos
Atlético-PR Coritiba Total
20
17
37
Ainda nesta categoria, foram comentários como: “1:54:50 - Juninho do coritiba entra
violentamentenojogadordoatlético.haviaficadoemcamposomenteparaversemachucavaalguem,
provavelmentesobordensdo

técnico,poisasubstituição

delejáestapronta.Tantoéverdadequeele

comemoralogoapósaentradaeapontaparaolancedomeiodecampoemqueelese machucousem bola. Por
isso o coritiba é um clube em decadência. Este tipo de "esporte" não cabemais”.16
A qualidade de vídeo, velocidade, narração, comentários e tudo que envolve a primeira
transmissão de uma partida de futebol no YouTube também esteve em pauta entre os internautas.
Analisamos críticas e elogios sobre esses aspectos e houve predominância de declarações positivas
contra as negativas como observamos na Tabela 2.

Tabela 2: Comentários sobre a transmissão no YouTube
Atlético-PR Coritiba Total
Elogiosos
70
24
94
Críticos
6
2
8
Total
76
26
102
Na soma dos canais de Atlético Paranaense e Coritiba, 94 pessoas comentaram única e
exclusivamente para elogiar a qualidade de transmissão. Ou seja, 22,11% de todos os comentários

16

As identificações dos usuários foram preservadas. Apesar de estarem publicadas em uma plataforma pública e de
muitos usuários não utilizarem sua identificação nos comentários, preferimos mantersigilo.
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foram para falar bem da transmissão pioneira no país. O que representa quase um quarto das
interações registradas.
Um usuário torcedor do Coritiba definiu assim sua experiência assistindo o jogo ao vivo.
“Gostei do som da torcida mais alto, dá para sentir a emoção do estádio. Parabéns!”. Outro lembrou
da qualidade da imagem: “Parabéns pela transmissão muito boa, ótima imagem e também boa
narração”.
Entretanto, 1,8% do total dos comentários foi de críticas à transmissão.Qualidadeda imagem,
áudio e velocidade do vídeo foram questionados por torcedores. Alguns aspectostalvezse
revelammaispelafaltadeexpertisenaconduçãodatransmissão,poiséaprimeirainiciativanoBrasil.
Classificado como crítica por sua predominância esse comentário mostra que apesar dos erros
os torcedores souberam compreender a novidade e as diferenças entre TV e internet: “transmissão
teve alguns problemas de som no inicio, com o hino e etc, mas muito muito boa transmissao e que
melhoremos muito mais!”. Já outra participação explorou a rentabilidade da iniciativa “Apenas
247.711 visualizações quem sabe consiga vender um publicidade no mercadinho da esquina.
FAIL!!!!!!”. Na página do Atlético Paranaense outro torcedor fez um comentários mais
minucioso:“acheimeiofeinhoessePlacar,quenãotemquasenenhumaanimação,masissoefrescura
minha...”.
Entre os usuários que acompanhavam a partida entre Atlético e Coritiba, muitos não eram torcedores
das duas equipes protagonistas do espetáculo. Torcedores das mais diversas equipes também se
manifestaram nos comentários.

Tabela 3: Comentários sobre outros clubes
Atlético-PR Coritiba Total
25
6
31
Os 31 comentários, 7,29% do total de manifestações ligaram seu conteúdo a outras
organizações e times futebolísticos. Clubes tradicionais do Brasil foram cobrados para se unirem à
dupla paranaense na luta contra o monopólio de emissoras de televisão no futebol brasileiro. Como no
comentário: “Que outros times brasileiros sigam este exemplo. Que os times entendam que NÃO
PRECISAM nem mesmo das federações. Que se organizem em empresas comuns e que estas
organizem os campeonatos, que os próprios times possam gerir o seu futuro”. Um comentarista se
identificou como flamenguista na transmissão via canal do Atlético Paranaense e elogiou
“Transmissão histórica! Sou flamenguista e vim prestigiar este marco no futebol brasileiro! Espero
que esse seja o futuro do futebol! Imagine eu não precisar me preocupar em como vou assistir o jogo
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domeutime?!Bastandoapenasumaconexãocomainternet...Ecasopercaoiníciodapartida?Posso voltar e
assistir! E caso eu não tenha podido assistir ao vivo? Posso vir e assistir depois sem saber o resultado,
como se estivesse assistindo ao vivo! Fantástico! Realmentemaravilhoso!”.
Nos comentários também fica evidente a satisfação de outros torcedores sobre a atitude das
equipes paranaenses. Fãs das mais diversas equipes de futebol do Brasil se manifestaram elogiando
Atlético-PR e Coritiba. Muito se falou sobre a coragem de ambas as equipes em bater de frente com,
segundo os torcedores, “monopólios da mídia”, casos, por exemplo, da Rede Globo, detentora dos
direitos de transmissão do futebol brasileiro.

Tabela 4: Comentários sobre os clubes
Atlético-PR Coritiba Total
Elogiosos
95
41
136
Críticos
10
1
11
Total
105
42
147
Os 136 comentários de elogios também continham críticas à emissoras que transmitem o
futebol, mas nesta categoria os clubes foram sempre lembrados como os pioneiros no modo de se
transmitir o esporte no Brasil. Esta categoria apresentou o maior percentualcom 32% dos internautas
sedispuseram,emsuamaioria,aapenaselogiarAtléticoParanaenseeCoritiba.Umusuário,também torcedor
de outro clube, definiu assim o elogio: “Não torço para Atlético Paranaense e nem para o Coritiba,
mas apoio essa tipo de iniciativa, outros clube deveriam fazer, e acabar com os monopólios
detransmissão. Vivaaofutebolvivaaoesporte”. No canaldoAtlético,outroespectadorfoienfático: “Os
clubes que são os protagonistas. Tomar no cu CBF e Federações. Atlético Paranaense e Coritiba
peitaram e botaram pra foder. Parabéns! Fizeram história e transmissão de altíssima qualidade. Fica
aqui meulike".
No entanto, também houve quem criticasse a atitude das duas equipes. Os 11 comentários,
2,5% do total, lembraram, entre outras coisas, da teórica “fragilidade” das duas equipes no cenário
nacional. Destacamos o comentário crítico com palavra de baixo calão e certo tom de violência:
“Essas duas merdas nunca ganharão mais nada nacionalmente, só estadualzinho fraco”. Outro
também usou o espaço para se manifestar de forma violenta: “Coritiba E um Lixo Haushaushuas”.
Nesta última categoria apresentamos a insatisfação dos torcedores sobre a hegemonia
exercida pela Rede Globo na condução e aquisição dos direitos de transmissão do futebol brasileiro.
Os 65 comentários contrários à emissora no canal do Atlético Paranaense, e os 39 do canal do
Coritiba, somaram-se 104 no total, 24,47% do total de comentários em ambos os jogos no YouTube,
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são provas do descontentamento da maior parte dos fãs do esporte mais popular do Brasil em sua
condução midiática.

Tabela 5: Comentários sobre a Rede Globo
Atlético-PR Coritiba Total
Elogiosos
1
3
4
Críticos
65
39
104
Total
66
42
108
A Rede Globo transmite os principais campeonatos de clubes do Brasil pois é quem paga
maisàConfederaçãoBrasileiradeFutebol(CBF)paraadquirirosdireitosdetransmissão.Entretanto,

a

insatisfação dos torcedores acontece justamente quando o dinheiro dividido entre os clubes para que
eles apareçam na tela da televisão. Eles consideram injustos os valores praticados para clubes de
maior torcida, casos de Flamengo e Corinthians, em relação aos outrostimes.
No canal do Coritiba, um comentário fala sobre o fim de um “monopólio”daGlobo:
“Parabéns.Atéqueemfimofuturodofuteboljáestáchegando.omonopólioestaestremecido”.Em

outro

comentário, um torcedor não poupou críticas à emissora carioca: “Parabénsmeusirmãos
Paranaenses,esperoqueoRStambémcrievergonhanacaraeselivredessecâncerchamadoglobo!”.
JánocanaldoAtléticoParanaense,ostorcedoresmostravamempolgaçãocomatransmissão

e

xingavam a Globo. “Histórico! Manda a Globo à merda! :)”. Nesta categoria encontramos uma
predominânciadoshaters,comoousodeviolênciaecomentáriosdepreciativos:“ValewFuracãona

arena

coxa ganha never Chupa Globosta o negócio de vcs eh a putria do bbb e amerda do carnaval ,
parabens pelo ousadia e coragem dos dois clubes chega de máfia o futebolprevaleceu”.
Em contrapartida, apenas 4 torcedores entre os dois canais das equipesparanaensessaíram
emapoioàRedeGlobo.NocanaldoCoritiba,

umparticipantequestiona.“Vcspagariammtdinheiro

pratimeqndaaudiência?Então,aglobotemqdividirmtbemodinheiropagopelospatrocinadores”.
NaFIGURA2abaixo,observamosascategoriasdispostaseseusrespectivospercentuais..
Ficou constatado que 8,7% das pessoas falaram sobre o jogo (lances, jogadas, gols); 22,11%
elogiaram a transmissão da partida e sua qualidade. Em contrapartida, 1,8% criticou. Os números
ainda mostram que 7,29% dos torcedores chamaram a atenção para outros clubes adotarem o modo
detransmissão.Os32%deelogiosaosdoisclubesdemonstramaaprovaçãodostelespectadorescom
oeventopioneiro.Outros2,5%criticaramaatitudedasequipes.Noúltimopontodapesquisa,24,47% do total
de comentários se mostraram descontentes com a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão
do futebol brasileiro. Apenas 0,94% apoiaram a emissoracarioca.
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FIGURA 2 – PRECETUAL DOS COMENTÁRIOS DA PARTIDA
FONTE: DADOS ESTRUTURADOS PELOS AUTORES

Apesar da incidência de discurso violento e de palavras de baixo calão, é possível verificar
larga predominância de comentários positivos dos torcedores com a transmissão via YouTube.
MesmoqueseobserveoambientevirtualcomoumasearadehaterseTrolls,atransmissãodapartida

reuniu

uma comunidade interessada em diversos aspectos do futebol para além das 4 linhas. Outra
característica interessante é o descontentamento com a Rede Globo e os elogios à atitude dos dois
clubes.
6. CONSIDERAÇÕESFINAIS
Esta investigação observou como uma nova maneira de se transmitir futebol no Brasil pode
emergirtemáticasdeindependênciadosclubesemvirtudedascondiçõesimpostasporpoucosmeios
decomunicaçãoquedominamboapartedomercadodetransmissão.AtravésdaplataformaYouTube,
foipossívelavaliarcomostorcedorespublicaramsobrepossíveismudançasno esportemaispopular do país.
Clube Atlético Paranaense e Coritiba Foot Ball Club tentaram dar o primeiro passo para o que
chegou-se a pensar em novos tempos para o futebol brasileiro: mais democrático, moderno com o
auxílio de novas tecnologias, aberto aos anseios dostorcedores.
No entanto, mais de um ano depois da transmissão pioneira, nada de novo no contexto
midiático do esporte e futebol. Em 2018, o Coritiba acertou valores com a Rede Globo e teve as
partidas transmitidas pela emissora; o Atlético-PR não acertou. A final em abril deste ano não teve
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sinal de televisão, muito menos de YouTube, os torcedores que não foram ao estádio recorreram às
transmissões radiofônicas. Já as plataformas de vídeo, não receberam mais nenhuma transmissão ao
vivo exclusiva.
Voltando nosso olhar novamente aos números dos comentários publicados no partida de 2017
no YouTube, observamos uma insatisfação dos torcedores brasileiros. A hegemonia nas transmissões
futebolísticas e o controle nas decisões sobre horários de partidas são situações que incomodam os
fãs de futebol. Outros assuntos como as fatias de valores de transmissão e a atenção exagerada em
alguns clubes de massa do país também emergiram no conteúdo dos comentários em forma de
descontentamento.
Nessacategoriadecríticasàsemissorasfoiencontradoamaiorincidênciade

haterseTrolls

nascaixasdecomentáriosdoYouTube.ARedeGloboeRPC,afiliadanoParaná,foramosprincipais alvos da
violência e comentários negativos nos comentários. Nem mesmo os comentários trocados entre os
adversários histórico no estadual concentraram maior nível de discurso de ódio. Fato
interessantedesedestacarjá quenoBrasilaviolênciaentreastorcidasérecorrenteevaimuito além da troca
de mensagens em sites de redessociais.
Maisdeumterçodoscomentáriosforamrelacionadososdoisclubeseemsuamaioriaforam
elogiosos. Da mesma forma os comentários relacionados à transmissão também apontavam
predominância de conteúdo positivo. Os dados nos apresentam um alto índice de aprovação sobre a
inciativa entre os torcedores que participaram nos comentários. As críticas ao atual modelo de
transmissões e seus gestores (clubes e emissoras) também reforçam esse desejo dos torcedores por
modificações.
Osignificado desseeventonãoficaapenasnaesferaesportivaoumidiática.Apossibilidade de uma
mídia mais equilibrada e justa é agradável aos olhos de quem pensa no futebol como
patrimônionacional,ecomotal,deveservalorizadocomamesmaimportância. Noentanto,apartida entre
Atlético e Coritiba até o momento não passou de um ato simbólico, uma rebeldia adolescente sem
grandes consequências e fundamento. Não houve nenhuma abertura de diálogo para renegociação de
valores, a postura dos demais clubes não foi alterada e a própria torcida pouco se engajou.
Em tempo, é importante lembrar que o contexto do início de 2017 para o esporte nacional, em
especial o futebol, se alterou significativamente em favor da hegemonia da Rede Globo de Televisão.
Os Jogos Olímpicos passaram apenas uma temporada de oito anos na Record eretornam

613

à exclusividade da emissora carioca17. A Band, parceira na divisão das cotas de televisão dos
campeonatos Paulista e Brasileiros, não exibe mais as partidas desde 201618. O Esporte Interativo,
detentor das direitos exclusivos da Uefa Champions League por duas temporadas e com acordos
fechados para transmitir jogos do Brasileirão a partir de 2019, acaba de anunciar seu fechamento 19.
Parte da programação irá os canais TNT e Space que pertencem ao grupo Turner, dono do canal.
Fatoresparaaconcentraçãodepodernão faltam:criseeconômicaenfrentadano Brasil,crise dos
grandes meios de comunicação, falta de democratização dos meios de comunicação com legislação
deficiente ou não cumprida. Enquanto as outras emissoras enfrentam problemas, o Grupo Globo,
apesar de promover alguns cortes e enxugamentos, permanece com a concentração de poder e renda
para influenciar os tomadores de decisão, os clubes e até os torcedores. A partida entre Atlético
Paranaense e Coritiba demonstrou, por fim, que é preciso mais do que condições e capacidade para
quebrar uma hegemonia de longos anos e oxigenar o futebol com novas práticas midiáticas.
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SIMULACROS NA PUBLICIDADE: UMA ANÁLISE DOS ANÚNCIOS DA COCA-COLA
E DOS SUCOS DEL VALLE1
Marcos Bernardes
Murilo Scoz
Célio Teodorico dos Santos
Guilherme Sauthier

RESUMO
Este artigo pretende perceber como o discurso publicitário cria atmosferas oníricos ou ideais a fim
de engajar sua audiência se utilizando do que Jean Baudrillard chama de simulacro. Para o autor, o
simulacro se trata de uma cópia tão semelhante do real que se torna difícil distinguir o real do
simulado. Sendo assim, primeiramente foi feito uma pesquisa com o objetivo de compreender o
conceito e embasar a análise. Em seguida foram escolhidos dois anúncios publicitários onde se
buscou assimilar como recursos estéticos, estilísticos e/ou verbais criam um mundo idealizado
objetivando a sedução, o envolvimento e posteriormente a aquisição de produtos e serviços.
Palavras-chave: simulacros; linguagem publicitária; idealização.
1. INTRODUÇÃO
Produções em série, em decorrência da revolução industrial, criaram um cenário onde o
consumo se tornou um fenômeno universal. Gerando uma variedade de produtos e serviços, que por
muitas vezes já não encontram em si mesmo um potencial de diferenciação entre os demais. Sendo
assim, a publicidade torna-se uma ferramenta aliada para criar um apelo de consumo às massas,
induzindo-as à necessidade da obtenção de bens e serviços.
Na falta de atributos reais ou de diferenciais entre os concorrentes, cabe a publicidade criar
estratégias que envolvam o cliente, levando-o ao conhecimento e a compra do mesmo.
Durante toda a história da publicidade, há um crescente apelo da utilização de recursos estéticos a
fim de trazer o olhar do consumidor em um espaço saturado de estímulos informativos (Sandmann,
2001). Desta maneira durante sua história, a publicidade também se utiliza da construção de uma
atmosfera idealizada que envolve aspectos subjetivos.
Baudrillard (2002) cita que a publicidade suscita uma multidão de imagens que ao mesmo tempo se
esforça para reduzir. Em outras palavras, a publicidade suscita a angústia e acalma, mobiliza e
desmobiliza, cumula e engana. Para o autor, a publicidade institui, através de seus signos, um reino
de liberdade de desejo. Porém, este desejo nunca é liberado.
O presente artigo pretende investigar como a publicidade se utiliza de discursos, recursos estéticos e
estilísticos, e a construção de um mundo idealizado para diferenciar e criar necessidade de consumo
de bens e serviços. Para isso, um recorte de dois anúncios publicitários foram analisados a fim de
identificar como são construídos os discursos publicitários que simulam uma atmosfera idealizada e
1
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envolvem sua audiência.
Os dois anúncios foram coletados em pesquisas na internet e com o intuito de delimitar uma área de
análise ambos são relacionados a marcas de bebidas não alcoólicas: um anúncio do refrigerante
Coca-Cola e outro dos sucos Del Valle.
Como base para esta análise buscou-se compreender o termo simulacro, que diz respeito à
representação de algo, à imitação de algo, criando assim uma nova realidade, vista como um mundo
de imagens e sonhos fantasiosos.

2. SIMULACROS E SIMULAÇÃO
Um estado de coisas visuais que nos cerca, na forma de objetos, identidades e mensagens parece
intencionar e evocar uma simulação do mundo real. Essa cultura material formadora de valores que
conformam comportamentos enfatizando uma dimensão simbólica que possui derivações por estar
na dependência do imaginário de diferentes concepções sociais e culturais. Ou seja, ela está
intrinsecamente ligada ao modo como o indivíduo ou o coletivo vê e/ou compreende determinado
objeto.
Segundo Sartre (2009) estes símbolos são imagens criadas a partir do imaginário do sujeito e tem
base nas interpretações representativas que este sujeito tem em relação a determinado objeto
concreto ou abstrato. Com base nestas representações, os objetos ganham valores sígnicos e
simbólicos que os diferem em diferentes escalas.
Neste sentido pode-se estender a questão do simbolismo aplicado à uma sociedade submetida à uma
falsa noção de realidade onde todas as verdades pronunciadas são desprovidas da garantia de
veracidade. Tal situação pode ser em parte respondida ao analisar o fato de que a sociedade, ao
produzir incessantemente valores e mercadorias, acaba convertendo o material em hiper-real
(ACHKAR, 2009), pois o que é produzido carece de sentido próprio e real. Esta referência à uma
dimensão hiper-real de realidade é o que aborda o filósofo Jean Baudrillard.
Para ele, primeiro todos os modelos de referência ou reais são liquidados. Em seguida o real é
substituído por um falso ideal do real, que neste caso é representado pelos símbolos, ou signos. E
finalmente, as duas realidades operam simultaneamente, o real e o simbolismo. E esta representação
do real é o que Baudrillard chama de simulacro.
No intuito de compreender simulacros é válido considerar que nos anos de 1970 e 1980, o termo
começou a ser debatido nos círculos de arte e da literatura norte-americana (MADARASZ, 2005). O
entendimento do termo ainda era relacionado a algo artificial, com valor parecido ao de uma
verdade, mas não tão similar ao ponto de não se definir o que é real e o que é artificial, próxima a
definição de um dicionário. O primeiro filósofo a abordar o tema com mais profundidade foi Gilles
Deleuze, que se referia ao simulacro como uma concepção específica da linguagem. Foi também
neste momento que a aplicação deste conceito se ampliou no campo da arte para tratar de interações
com superfícies menos exatas, como o sensorial ou a relação entre corpo e linguagem.
Para Sales (2004), de um modo geral, o simulacro é muito semelhante ao que é real numa visão
exterior, isso faz com que seja difícil para o observador distinguir o que é real do modelo de
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imitação. O autor então sugere dois modelos de pensamento: só o que parece difere, e somente
diferenças diferem. Sendo assim, a simulação em sua visão é descrita como o efeito da existência de
um simulacro criado pelo imaginário.
Nós os criamos, não há como não criá-los, embora provavelmente haja – se pesam
negativamente – como abrandá-los, minimamente desmistificá-los ou desconstruílos, diminuir-lhes os efeitos, mudar-lhes a fisionomia. Para tanto, existem inúmeras
práticas, nenhuma exatamente simples, todas com suas condições e delicadezas,
muitas não só inócuas mas também opressoras e agravantes. (SALES, 2004, p. 5-6)

Para Baudrillard (1981) a simulação é entendida como uma esfera particular do real que não
necessariamente faz parte da realidade. O filósofo também acredita que simulação é a criação de
modelos do real sem que este tenha origem ou realidade. Neste sentido ele se refere ao hiperreal, já
referenciado no texto.
A simulação e o simulacro, precisa acompanhar a realidade, porém, não fica preso a ela, por terem
caráter ilusório, tornando-se assim improvável separar o processo do real e provar o real, pois a
simulação, diferente da realidade, precisa ter o real como apoio para auto existir. Portanto, não há
simulação se não houver um modelo real, que depois de explorado, modificado, se torna um modelo
imaginado e consequentemente um modelo de simulação. Sendo assim a tarefa de distinguir o real
do simulado se torna dificultosa.
Baudrillard (1981) acredita que o simulacro não é algo que está fora da realidade ou constitui outra.
Para ele, o simulacro é parte da realidade e por ser alicerçado nela é que pode ser classificado como
tal.
Ainda neste sentido, o filósofo compreende que a imagem possui quatro fases sucessivas: a primeira
delas, que está relacionada com o reflexo da imagem de uma realidade profunda e com boa
aparência; a segunda, na qual a realidade mascara e deforma a realidade, sendo esta uma má
aparência; a terceira é uma máscara da ausência de realidade que finge ser a aparência e por fim a
quarta, que é quando a imagem não se relaciona com nenhum aspecto da realidade, sendo assim seu
próprio simulacro.
Por fim, quando Baudrillard aborda a temática simulacros e simulações, está se referenciando aos
símbolos, signos e como estes se dão na contemporaneidade, tendo em vista que na sua concepção,
a sociedade atual substituiu a realidade e seus significados por símbolos e signos, tornando assim a
experiência humana uma simulação da realidade. Ainda neste sentido, os simulacros não são,
portanto, um elo entre a simulação e a realidade, nem tão pouco uma mediação enganosa da
realidade. O simulacro então oculta que algo real é irrelevante para a atual compreensão das vidas
na contemporaneidade.
3. SIMULACROS E A PROPAGANDA
A história da publicidade corre em paralelo com o objetivo de atrair o olhar do público e
prender sua atenção. Para tal tarefa os publicitários se apoiam em valores estéticos e estilísticos a
fim de conseguir competir com eficiência em um espaço urbano cada vez mais saturado de
estímulos informativos (SANDMAN, 2001). Estes valores estéticos frequentemente recorrem a uma
linguagem sedutora, marcada pelo uso recorrente de uma atmosfera idealizada.
Conforme a competitividade entre produtos e marcas foi crescendo no século XX, a quantidade de
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veículos e formas de comunicação se expandiu, tornando assim, cada vez mais difícil atrair ou
diferenciar o produto aos olhos do público. É neste momento que a publicidade passa de anunciar os
produtos se utilizando de uma linguagem ilustrativa, na qual reproduzia a realidade de um produto,
para uma linguagem mais subjetiva, tratando aspectos mais específicos como a satisfação do
consumidor ao consumir um produto. Neste sentido, Sant´anna (1998) cita que como o aumento da
competitividade e aperfeiçoamento das técnicas de comunicação, as marcas começaram então a
investir na linguagem como uma forma de criar identidade e se diferenciar em um mercado onde os
produtos em si não tem muitas diferenciações.
Barreto (1982) cita que a publicidade se utiliza regularmente de uma linguagem onírica e
psicológica como recurso de propaganda. Ele exemplifica ainda a utilização de pessoas alegres,
saudáveis, puras, generosas, bonitas, felizes (,,,) e nunca algo real ou maculado. Neste sentido,
qualquer imagem negativa é evitada a fim de criar ao produto uma presença que o autor chama de
mágica ou protetora.
Portanto, em contradição as limitações, irregularidades e imperfeições de uma vida real, a
publicidade apresenta um produto, serviço ou consumo deles, como um acesso à um mundo ideal,
porém irreal. Esta ambientação fantasiosa, comumente utilizada no discurso publicitário é um
convite ao escape e uma oportunidade de transcender a realidade através do consumo e aceita da
imagem sugerida pela propaganda.
Neste ambiente, gravitam e operam objetos que estimulam os sentidos das pessoas em direção a
arranjos racionais, numa perspectiva de status, que muitas vezes, falseia a realidade revelando
padrões de comportamentos sociais, a vida se torna um modelo de representação descolada da
realidade, em uma segunda pele de atores oníricos sociais.
Para Baudrillard (2002) a publicidade tranquiliza as consciências através de uma semântica social,
dirigida para a própria sociedade global. Para o autor, sob o signo da publicidade se instaura o reino
de uma liberdade de consumo, que na sociedade nunca é realmente liberado. Para ele, ao mesmo
tempo que na sociedade do consumo a gratidão é imensa, a repressão também é. Partindo então da
frustração do homem como princípio de realidade, a publicidade oferece um alcance ao prazer. A
publicidade então coloca em evidência as limitações da vida real e simultaneamente apresenta um
mundo onírico, onde a felicidade ideal é permanente, induzindo assim que o público consuma o
produto ou serviço anunciado.
O discurso da diferenciação dos objetos utilizado pela publicidade, é tema central da análise do
sistema dos objetos de Baudrillard (2002). Para ele, este sistema é marcado pela ordem de produção
e consumo em que a personalização é obrigatória. Os objetos então não se diferenciam pela essência
dos produtos em si, mas por valores estéticos e simbólicos sobre aspectos da realidade do produto.
É uma maquiagem que provoca a sensação de variação de opções, criando assim a personalização
do consumo.
Neste sentido, Marcondes (2001) ressalta que durante a história da propaganda brasileira o discurso
passou de uma maneira informativa, na qual descreve os verdadeiros atributos do produto, para uma
forma poética, visando a competição e consequentemente a preferência do consumidor.
Fazendo referência à história da publicidade americana, Eduardo Refkalefski (2000) cita que
existem duas abordagens que se alternam durante a linha do tempo: a hard sell, que se encaixa em
um discurso racional e é uma modalidade de vendas comumente utilizada para produtos de baixo
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valor agregado e poucos diferenciais competitivos; a outra abordagem é o soft sell, volta para os
apelos emocionais e subjetivos do público.
Sendo assim, pode-se compreender que a publicidade ao aplicar um discurso visando a venda e
aceitação de um produto, acaba criando em torno de um objeto concreto uma série de valores
subjetivos, produzido com simbolismos ou signos dentro de um espaço cultural (BRANDÃO,
2006). Portanto este discurso desloca-se do real ao imaginário, ou como cita Baudrillard, do
concreto ao abstrato.
Para Baudrillard (1981) esta diferenciação entre o concreto e o abstrato é uma espécie de imagem
bipolar, que é construída sob um ideal de verdade com estruturas de apelo emocional simbólico
profundo, irracional, emocional e portanto, subjetivo, Desta maneira, conforme a publicidade se
afasta da informação concreta do produto, se aproxima do imaginário e o cliente não compra
somente o produto. ma também o discurso a respeito dele.
4.0 SIMULACROS NO ANÚNCIO DA COCA-COLA
A relação do público com a publicidade se dá de maneira similar ao envolvimento da lógica
da fábula e da adesão, que pode ser exemplificado com crianças, que acreditam na existência de
mitos, sem interrogar a existência deles (BAUDRILLARD, 1978) Na publicidade o que se faz é
disfarçar o motivo da compra ultrapassando assim motivos reais. Baudrillard faz referência a isso
como à força é a eficácia da publicidade.
No anúncio da Coca-cola (figura 01), o que se apresenta não são as características funcionais ou
estéticas do produto. Para compreender isso, vale primeiramente fazer uma breve descrição dos
elementos concretos e acessíveis, ou seja, os elementos figurativos utilizados pela publicidade para
criar uma relação com o mundo real. O que se vê no anuncio são duas mulheres, jovens, bebendo
refrigerante, deitadas em cima de toalhas que fazem referência a identidade visual da Coca-cola. O
local onde elas estão aparenta ser um terraço de um prédio em uma grande cidade, essa ideia se dá
através de uma linha do horizonte, onde aparecem outros prédios, alguns com mais nitidez, outros
distantes e fora de foco. Por fim, o anúncio ainda traz a marca da Coca-cola estrategicamente
alocada em um fundo de cor única, criando um destaque para a mesma, é um um slogan abaixo,
“Taste the fellings”, em português, experimente os sentimentos.
Seguindo a lógica da idealização, o cliente não compra somente o produto, mas também o discurso
utilizado para sua venda é aceitação, a intenção é passar uma experiência positiva, rica em
estímulos sensoriais, onde a substituição do real pelo idealizado passa a ser não somente um apelo
de venda, mas uma fuga dos da exploração de atributos reais do produto, que por muitas vezes não
sustentam o convencimento do público. No caso da campanha, um momento ideal, perpetuado pela
figuratividade se torna um argumento de venda convincente. Este momento único é abordado como
um sentimento que pode ser experimentado por qualquer indivíduo disposto a adquiri-lo. Basta abrir
uma Coca-cola. O princípio de personalização é algo que para Baudrillard gera um efeito
democrático é uma sensação de liberdade na sociedade de consumo. O que se consome com a Cocacola não é um refrigerante, mas as sensações que este refrigerante pode gerar: leveza, liberdade,
experimentação, jovialidade, entre outros. Barudrillard (2002) afirma que a liberdade, comumente
apresentada nas campanhas publicitárias, constrange o público a se encaixar em um sistema social e
esta personalização, nada mais é do que um argumento publicitário.
O fato das jovens estarem no terraço de um prédio pode também passar a ideia de estar no topo e
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sustentam a concepção de vivenciar um momento único, que só elas estão vivendo e está sendo
proporcionado pela bebida. As cores quentes, a luz do sol, as roupas leves fazem referência a um
ambiente caloroso e agradável. A integração social também é abordada, tendo em vista que as duas
jovens aparentam interagir e compartilhar deste momento. Além disso a posição das jovens
remetem à pessoas em um momento de relaxamento, que cria esse momento idílico de uma fuga do
mundo real em direção ao momento perfeito, poético e imaginário.
Figura 01

Fonte: Image from Coca-Cola Taste the Feeling Campaign (Photo: Business Wire)

Por fim, o slogan “Taste the felling”, reitera ao consumidor ao adquirir o refrigerante, ele estará
consumindo mais do que uma bebida que possa refrescar ou saciá-lo, mas um sentimento, no caso,
o momento onírico criado pela campanha. Além disso a frase imperativa e afirmativa sugere que o
consumidor experimento. É um convite democrático e aberto para que qualquer um possa provar
deste sentimento.
5.0 SIMULACROS NO ANÚNCIO DOS SUCOS DEL VALLE
Para Baudrillard (2004), um objeto se realiza na sua exata relação com o mundo real é com
as necessidades do homem. Para ele existe um sistema funcional, que caracteriza-se pela superação
de três aspectos do sistema tradicional. O primeiro deles é a função primária dos objetos, o segundo,
o impulso é as necessidades primárias e por fim a relação simbólica. Além disso, deve haver um
momento de negação destes aspectos. É nessa hora que aspectos funcionais do objeto, como forma,
cor, textura, entre outros, não tem mais valor na sua materialidade, mas como signos. Todo esse
sistema de signos e objetos que dão forma ao simulacro na publicidade é o que Baudrillard acredita
que traz calor aos objetos e sem isso o consumidor não seria conquistado pela solidez do apelo
subjetivo implícito na publicidade.

Figura 02
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fonte: http://www.gingerpic.com/site/wp-content/uploads/2012/11/photo_delvalle01.jpg

Assim como na publicidade da Coca-cola, o anúncio da Del Valle (figura 02), o que se apresenta
não são as características funcionais ou estéticas do produto. A imagem, que pode ser decupada em
duas partes, cria um cenário fantasioso com os ingredientes dos sucos e outros elementos que
reiteram um cenário lúdico, positivo e desejável. Na parte superior a composição gráfica é formada
por uma caixa do suco, que se destaca proporcionalmente em relação aos outros elementos. Ao lado
dela está alocada as marcas Del Valle e Coca-cola e abaixo delas, um slogan da marca: Sempre
bom. Sempre pronto. O líquido que sai da caixa de suco forma parte do cenário, com uma encosta
de um morro e a copa de uma árvore, que gradativamente se transforma do líquido para formas mais
realistas. Do abstrato ao real. Esta parte do anúncio ainda é composta por um beija-flor e uma
nuvem de borboletas.
A parte inferior do anúncio é composta por uma vegetação formada com flores, folhas é uma
variedade de frutas, um rio que cruza uma planície que tem no fundo algumas palmeiras, é por fim,
três embalagens menores dos sucos em versões e sabores diferentes.
O ambiente criado pelo anúncio é o Baudrillard chamada de atmosfera fantasiosa ou onírica. O
cenário, apesar de irreal, cria sensações relacionadas à contato com a natureza e biodiversidade.
Apesar do suco em destaque estar em uma caixa, comumente visto como uma praticidade na
correria do dia-a-dia das grandes cidades, o anúncio não traz elementos estáticos fazem referência a
vida urbana. Neste sentido, o que se compreende é um discurso onde a marca tenta trazer todos os
elementos da natureza para dentro de uma caixa de sucos e quando o mesmo é consumido, todas
estas sensações são afloradas.
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Além disso, o cenário é construído para enfatizar que os produtos são naturais e vem da natureza, e
que ao ingerir a bebida o consumidor de aproxima um pouco mais dessa atmosfera. O slogan reitera
a tentativa da publicidade em transmitir que o suco é natural.

5. CONCLUSÃO
Diante do que foi analisado, é notável que o uso de simulacros e simulações na linguagem
publicitária cria uma estratégia de divulgação identidade visual de marca. A hiper realidade ou a
construção de uma nova realidade se torna então um mecanismo que envolve o cliente a fim de que
o mesmo conheça e consuma o produto ou serviço, tentando convencê-lo da qualidade e
diferenciação do mesmo. Criando assim uma imagem não verdadeira. Neste sentido surgem
questionamentos a respeito dos limites dessa realidade ideal criada e de como esta interage e
impacta a vida dos consumidores. Para uma análise de que consequências este tipo de estratégias
pode trazer aos seus consumidores, sugere-se para pesquisas futuras um estudo antropológico ou
etnográfico. Visando assim elaborar um processo de conhecimento das causas que o simulacro na
publicidade impacta seus consumidores afim de entender
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TRANSPARÊNCIA DIGITAL APLICADA AO PODER JUDICIÁRIO:
UM LEVANTAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA1
André Felipe Schlindwein2
RESUMO
Considerando a importância da transparência nas diferentes esferas públicas para o fortalecimento
da democracia e da divulgação de informações para a sociedade, não só nos Poderes Executivo e
Legislativo, mas também no Poder Judiciário, o objetivo deste trabalho é o de apresentar um
panorama geral do conceito de transparência e sua aplicação a esfera do Poder Judiciário. Para tal
foram verificados os dispositivos regulatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), voltados a política da transparência e transparência digital. Para tal foi realizado um
levantamento na página web do CNJ referente a políticas de transparência estabelecidas através de
mecanismos como resoluções e portarias. Deste modo, observa-se que o órgão busca fortalecer a
promoção da transparência no judiciário brasileiro através de suas políticas, seja em ambientes
digitais ou não.
Palavras-chave: Democracia Digital; Transparência Digital; Judiciário.

1. INTRODUÇÃO

Para o desenvolvimento da democracia é preciso garantir aos cidadãos seus direitos
individuais e a sua liberdade de expressão, além de maneiras para acompanhar as atividades
exercidas pelos governantes (MARQUES, 2016). Porém, existe um distanciamento entre a
população e a esfera de decisão política (ALMADA, 2013). Um dos motivos segundo a autora
“seria a dificuldade de monitoramento da sociedade civil dos negócios públicos ou, mais
especificamente, da agenda política” (ALMADA, 2013, p. 11).
Tais questões não ficam restritas apenas à esfera do Executivo e Legislativo, como bem
lembram Bochenek, Dalazoana e Rissetti (2013). A administração responsável e fiscalização dos
recursos públicos também é necessária no Poder Judiciário. Porém, no Brasil, “o Poder Judiciário
brasileiro apresenta uma postura fechada, hermética, afastada da sociedade” (OLIVEIRA;
DINARTE, 2015, p. 278).
Para cumprir com o princípio da eficiência e buscando lidar com a crise interna, o Poder
Judiciário iniciou as discussões para a sua reforma ainda na década de 1990 (NOGUEIRA, 2010).
Mas somente no ano de 2004 foi estabelecida a Emenda Constitucional nº 45/2004, criando assim o
1
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Conselho Nacional de Justiça.
O Conselho Nacional de Justiça tem como objetivo em sua criação o aperfeiçoamento do
sistema jurídico brasileiro no âmbito da transparência, seja ela administrativa ou processual. Tal
fato acontece através do estabelecimento de leis, resoluções e recomendações que o CNJ estabelece
para o judiciário brasileiro.
Portanto, este artigo tem como objetivo apresentar um panorama geral do conceito de
transparência e sua aplicação ao setor do Poder Judiciário. Para tal foi verificado os dispositivos
regulatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltados a política da
transparência e transparência digital. Para tal foi realizado um levantamento na página web do CNJ
referente a políticas de transparência estabelecidas através de mecanismos como resoluções e
portarias.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TRANSPARÊNCIA

Como define Filgueiras (2011), o conceito de transparência significa uma regra de conduta
perante os agentes públicos. Através da transparência o cidadão pode desenvolver expectativas
sobre as ações governamentais, além de acompanhar o desempenho do mesmo, atuando de maneira
fundamental para a accountability (MEIJER, 2009).
Assim, a promoção da transparência é importante para a cidadania e as instituições
republicanas (ANGÉLICO et al, 2017). Nesse sentido, Oliveira e Dinarte (2015) mencionam que a
informação é fundamental para o cidadão na busca pelos seus direitos, além de ter importância em
uma prática governamental transparente. Tais conceitos podem auxiliar o Judiciário, através do
governo eletrônico, na “promoção do acesso à Justiça, como também, de democratização deste
Poder” (OLIVEIRA; DINARTE, 2015, p. 287).
A transparência exige que as instituições públicas divulguem o maior número possível de
documentos de interesse público, a depender o tipo de informação conforme cada órgão específico
(ANGÉLICO; et al, 2017). Tais informações deveriam, segundo os autores, “estabelecer tanto a
obrigação geral de publicar como as categorias essenciais de informação que deve ser publicada”
(ANGÉLICO et al, 2017, p. 21).
Para compreender como é realizada a produção de transparência por governos e instituições
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e quais os seus ganhos democráticos, é necessário entender a relação entre comunicação e
democracia (ALMADA, 2017).
Quando pensamos na relação entre a comunicação e a democracia, em geral, e o que a
comunicação faz pela democracia, em particular, temos como resposta a produção da
visibilidade. Em outras palavras, a comunicação (através dos meios de comunicação) traz
benefícios e ganhos à democracia na medida em que produz visibilidade pública sobre o
Estado, o seu sistema político, seus atores, etc. A visibilidade, por sua vez, é importante por
produzir vulnerabilidade no sistema político. (ALMADA, 2017, p. 16).

Em âmbito nacional o nível de visibilidade é grande. Como bem lembra Almada (2017), as
informações podem ser vistas quase em sua totalidade e a qualquer momento. As ações e
acontecimentos envolvendo instituições e atores políticos é retratada “cotidianamente em
telejornais, jornais impressos e no ambiente online (sobretudo através dos já mencionados sites de
redes sociais)” (ALMADA, 2017, p. 16).
Assim, a transparência tem relação com o fluxo e a qualidade das informações
disponibilizadas (ANGÉLICO et al, 2017). O autor menciona que um sistema transparente deve
possuir características de visibilidade e inferibilidade. “A transparência não depende, apenas, de
‘quão visível’ é a informação, mas também de ‘quão bem’ a informação disponibilizada conduz a
inferências adequadas” (ANGÉLICO et al, 2017, p. 32). Desta forma, temos dois níveis de
transparência, a ativa e a passiva.
A transparência ativa é aquela na qual a informação é disponibilizada por inciativa da
instituição, sem a necessidade de algum tipo de pedido. Já a transparência passiva é aquela na qual
as informações são disponibilizadas mediante requerimento solicitando os dados desejados. Assim,
a transparência ativa pode ser realizada de várias maneiras (ANGÉLICO et al, 2017), como através
de Diários Oficias, anúncios nos veículos de comunicação ou através dos sites das próprias
instituições. Diferentemente, na transparência passiva, “embora a informação a princípio seja
pública, é necessária uma ação para obtê-la – em geral, uma solicitação de informações”
(ANGÉLICO et al, 2017, p. 33).

2.1.1 Transparência Digital

Para a existência de uma democracia saudável alguns requisitos como disponibilizar para a
sociedade as suas ações, é necessário (FAIRBANKS; PLOWMAN; RAWLINS, 2007). Nesses
ambientes democráticos valores, positivos como o voto, o parlamente e a prestação de contas, e
problemas como a dissociação entre justiça política e social, bem como a queda nos índices de
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confiança da população no sistema político, são compartilhados (MARQUES, 2009). Como afirma
o autor, ocorre que os problemas relacionados as instituições públicas causam preocupações mesmo
em democracias desenvolvidas. Amorim (2012), menciona que “questões como a exigência de
novos parâmetros em relação à responsabilidade e à controlabilidade das ações do gestor público
passam a fazer parte da agenda da sociedade” (p. 16).
Assim políticas públicas voltadas a transparência auxiliam na divulgação das ações
governamentais (MARQUES, 2009). Com a prática da transparência o cidadão pode acompanhar,
não só as ações, mas o desempenho do governo, atuando no processo da accountability (MEIJER,
2009) e fortalecendo a democracia e as instituições republicanas (ANGÉLICO et al, 2017).
Com a transparência é exigido que as instituições públicas divulguem o maior número
possível de documentos de interesse público (ANGÉLICO; et al, 2017). Segundo os autores, essas
informações devem “estabelecer tanto a obrigação geral de publicar como as categorias essenciais
de informação que deve ser publicada” (ANGÉLICO et al, 2017, p. 21).
Assim, um sistema transparente deve possuir características de visibilidade e inferibilidade.
“A transparência não depende, apenas, de ‘quão visível’ é a informação, mas também de ‘quão
bem’ a informação disponibilizada conduz a inferências adequadas” (ANGÉLICO et al, 2017, p.
32).
Um dos dispositivos que ajuda a reforçar a consolidação da democracia, e por consequência
a transparência, são os ambientes digitais de comunicação, conquistando uma maior eficiência
governamental (GOMES, 2017). Dessa forma, com as mudanças na comunicação proporcionadas
pelo ambiente online, os órgãos do Estado precisaram se adaptar e passar a utilizar as ferramentas
disponíveis no ambiente digital (ALMADA, 2017).
A informação que parte dos setores governamentais para a esfera da cidadania se dá,
sobretudo, através dos websites e portais – há também os perfis dos vários órgãos e setores
do Estado em sites de redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, dentre outros, que
normalmente convergem o conteúdo destas redes para o portal. (ALMADA, 2017, p. 17)

Um dos benefícios da transparência digital é no auxílio ao combate a corrupção ao redor do
mundo (Bertot, Jaeger e Grimes, 2010; MEIJER, 2009). Ela proporciona maior informação ao
cidadão, além de contribuir para a racionalização coletiva e uma aproximação do setor público com
a sociedade, resultando em uma sociedade mais democrática. Já os opositores argumentam que uma
transparência unidirecional, estruturada e descontextualizada resulta em uma perda de confiança
social (MEIJER, 2009).
Uma das esferas que pode ser beneficiada com a transparência é o Poder Judiciário. Com a
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aplicação da transparência é possível combater o chamado “engavetamento” do sistema processual,
“[a]lém disso, com a implantação efetiva da transparência talvez seja possível esclarecer ou
encontrar pistas sobre o mito da morosidade e da lentidão que envolvem o poder judiciário”
(Bochenek, Dalazoana, Rissetti, 2013, p. 542).

2.1.2 Transparência no Poder Judiciário

Alguns aspectos do Poder Judiciário brasileiro o caracterizam com uma postura fechada e
distante da sociedade (OLIVEIRA; DINARTE, 2015). Um exemplo seria que o a indicação ou
afastamento de membros do Judiciário não ocorre através de um processo eleitoral como no
Executivo ou Legislativo (MICHENER, 2016). Como lembra o autor, tal fato possibilita uma maior
independência, porém pode resultar na formação de grupos de interesse ou a não prestação de
contas à sociedade, resultando na falta de transparência.
A transparência no Poder Judiciário, como defendem Elena, Aquilino e Riviére (2014),
deveria ser uma pratica padrão, pois oferta um serviço público que afeta o cotidiano dos cidadãos.
Ou seja, prática e incrementar a transparência no Poder Judiciário é uma das soluções para tornar o
Poder mais aberto e fundamental para legitimar sua independência (MICHENER, 2016).
Porém, a transparência não é apenas uma disponibilização de informações ao público
Steytler (2005). É preciso que exista o contexto das funções exercidas nos tribunais e o porquê
delas. Não adianta o acesso à informação relacionada a processos e tempo de tramitação, se o
cidadão não tiver conhecimento dos procedimentos do tribunal.
Em estudo publicado por Elena, Aquilino e Riviére (2014), os autores afirmam que o
judiciário na América Latina, apesar do progesso, é um dos menos dispostos a implementar
políticas de transparencia e de dados abertos. Se utilizada, a abertura de dados pode, além da
transparencia, melhorar a eficiencia do sistema judiciário (ELENA; AQUILINO; RIVIÉRE, 2014).
A transparência implica na organização completa de dados e informações sobre o que
acontece nos tribunais. A comunicação contínua e direta dos trabalhos desenvolvidos pelo
judiciário facilita o acesso de um maior número de pessoas e promove a verificação e a
discussão sobre as atividades judiciais. A transparência poderá clarificar questões
importantes sobre o modo e a forma como trabalham os integrantes do judiciário, o processo
de deliberação e as interações com a sociedade, além de outras questões muitas vezes
obscuras como a assiduidade, produtividade, eficiência, desempenho, capacitação e
experiências multidisciplinares. (Bochenek, Dalazoana, Rissetti, 2013, p. 541)

Alguns exemplos sobre a divulgação de informações pelo Judiciário podem ser encontrados
nos estudos de Steytler (2005) e Elena, Aquilino e Riviére (2014). No primeiro exemplo, os
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tribunais da Austrália publicam relatórios anuais com informações e estatisticas sobre número de
processos e atrasos. Steytler (2005) cita que alguns tribunais passaram a contar com uma assessoria
de comunicação afim de auxiliar com informações gerais. Já no segundo estudo, realizado por
Elena, Aquilino e Riviére (2014), é constatado que não existe uma política de dados abertos nos
judiciários argentino, chileno e uruguaio embora exista um ambiente adequado para o acesso de
dados.

3. CNJ E OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA

O Conselho Nacional de Justiça tem como objetivo em sua criação o aperfeiçoamento do
sistema jurídico brasileiro no âmbito da transparência, seja ela administrativa ou processual. Tal
fato acontece através do estabelecimento de leis, resoluções e recomendações que o CNJ estabelece
para o judiciário brasileiro.
Em levantamento realizado na página do CNJ3 foram encontradas quatro resoluções, duas
portarias e uma instrução normativa que o órgão criou para o aperfeiçoamento da transparência em
cumprimento a Lei 12.527, a chamada Lei de Acesso à Informação criada em maio de 2011.
As Resoluções referentes a políticas de transparência publicadas peço CNJ são: 79, 83, 102
e 151. As três primeiras Resoluções, todas publicadas no ano de 2009, tratam sobre a divulgação de
questões administrativas: orçamento, despesas com pessoal, licitações e contratos, além da relação
de carros oficiais. É interessante observar que a Resolução nº 102 trata da divulgação obrigatória
dos tribunais via internet das informações antes mesmo da criação da Lei de Acesso à Informação.
Já a Resolução nº151 é uma espécie de complemento as anteriores. Ela também trata das questões
administrativas, porém na divulgação nominal de remuneração dos servidores e colaboradores do
Poder Judiciário.
Já as Portarias referentes a transparência são as de número 26 e 156. A primeira instituiu no
CNJ o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). O objetivo do serviço o de atender e orientar o
público sobre informações e requerimentos de acesso à informação, conforme estabelecido pela Lei
de Acesso à Informação. Já a segunda Portaria diz respeito ao prazo de atendimento das demandas
recebidas pela Ouvidoria do CNJ. Aplicando assim o prazo de três dias para o atendimento das
solicitações e explicações caso o período seja extrapolado.

3

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/transparencia Acesso em: 10 de maio de 2018.
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Outro mecanismo encontrado para as questões referentes a transparência foi a Instrução
normativas nº40, publicada em outubro de 2017. A instrução regulamenta a ordem cronológica de
pagamentos de serviços realizados no Conselho Nacional de Justiça.

4. CONCLUSÕES

Este artigo teve como objetivo apresentar um panorama geral do conceito de transparência e
sua aplicação ao setor do Poder Judiciário. Para tal foi verificado os dispositivos regulatórios
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), voltados a política da transparência e
transparência digital.
Foram encontrados sete mecanismos, sendo quatro Resoluções, duas Portarias e uma
Instrução Normativa, algumas delas antes mesmo do estabelecimento da Lei 12.527 a chamada Lei
de Acesso à Informação, publicada em 2011.
Foi verificado que todos os mecanismos são voltados principalmente para a transparência de
questões relacionadas a parte administrativa do Judiciário. Exemplos como a divulgação de
orçamento, lista de carros, licitações, número de processos, entre outros. É importante ressaltar que
é exigida também a presença de tais informações em ambiente online, aplicando as ferramentas
digitais para a promoção da transparência.
Assim, este levantamento inicial dos mecanismos para a promoção da transparência no
Poder Judiciário brasileiro deve partir para a análise do cumprimento das mesmas pelos tribunais e
demais órgãos ligados ao Poder Judiciário.
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EU QUERO VOTAR PARA PRESIDENTE: UMA ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO DE
EDITORIAIS SOBRE O MOVIMENTO POR ELEIÇÕES DIRETAS NO BRASIL EM 20171
Renato Sordi Tolentino da Silva2
RESUMO
O artigo tem como objetivo analisar o posicionamento editorial da imprensa brasileira sobre a campanha pela
realização de eleições diretas para presidente em 2017 no país. O movimento pode ser considerado uma
tentativa de reeditar a campanha realizada no início da década de 1980, quando a população foi às ruas
reivindicar o direito de eleger, através do voto direto, o presidente da República ao final do regime militar.
Mediante a utilização das funções de enquadramento definidas por Robert Entman (1993), intenta-se
identificar e comparar os recursos argumentativos apresentados nos editoriais os jornais El País – Edição
Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo. Para a análise, foram selecionados um total de
cinco editoriais que fazem referência direta ao tema, publicados durante os meses de maio e junho de 2017.
O trabalho constatou que houve um amplo alinhamento entre os recursos argumentativos utilizados pelos
jornais O Estado de S. Paulo e O Globo ao abordar o tema, enquanto os veículos El País e Folha de S. Paulo
formularam opiniões apenas ligeiramente similares.

Palavras-chave: Diretas Já; Jornalismo; Editorial; Enquadramento.

1. INTRODUÇÃO
Entre 1983 e 1984, durante o governo de João Batista Figueiredo, com a proximidade do fim
do regime militar no Brasil, milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas reivindicar a
realização de eleições diretas para presidente. A última eleição com voto direto havia sido em 1960,
com a vitória de Jânio Quadros. Os maiores comícios realizados pelo movimento, que ficou
conhecido como Diretas Já, ocorreram na Praça da Sé em São Paulo, em 6 de janeiro de 1984,
reunindo aproximadamente 300 mil pessoas; e no Rio de Janeiro,no dia 10 de abril de 1984, quando
a manifestação contou com a presença de 1 milhão de participantes. Se popularizou nos comícios e
manifestações em todo o país, naquele momento de história do Brasil, cartazes com a expressão “Eu
quero votar para presidente”.
Mais de 30 anos depois, motivado pela instabilidade política e pela possibilidade de uma
segunda troca de presidente em menos de um ano, após o impeachment da ex-presidenta Dilma
Rousseff em agosto de 2016 e a perspectiva de cassação do presidente Michel Temer pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) por irregularidades na campanha eleitoral de 2014, que acabou não se
concretizando, uma nova mobilização que reivindica a realização de eleições diretas voltou a
acontecer no Brasil. Assim como as manifestações da década de 1980, o movimento contou com o
engajamento de parte da classe artística, que promoveu, durante os meses de maio e junho de 2017,
espetáculos em diversas cidades para divulgar a ideia e chamar a atenção da sociedade para o
movimento. Entre os músicos que protagonizaram este movimento estão Caetano Veloso, Milton
Nascimento e Mano Brown, e os atores Wagner Moura, Antônio Pitanga, Osmar Prado, entre
outros.
Estatentativa recente de reeditar as Diretas Já buscou reunir apoio popular para pressionar a
1
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classe política a promover uma mudança na Constituição de forma que fosse permitida a realização
de eleições diretas em caso de vacância do cargo de presidente. Neste contexto, o movimento se
tornou um tema frequente da cobertura jornalística tanto da mídia impressa quanto eletrônica, além
de ser abordado em artigos de opinião e editoriais jornalísticos dos principais veículos de
comunicação do país.
Mont’alverne e Marques (2015) apontam que é por meio do texto editorial que a instituição
jornalística realiza sua própria política, comentando e emitindo juízos sobre as práticas da
democracia e outros assuntos candentes. De acordo com os autores, é no editorial que os jornais se
colocam como portadores do discurso da verdade. Ao mesmo tempo, as opiniões publicadas pelas
empresas de comunicação em seus editoriais revelam os princípios fundamentais defendidos pelo
periódico, são “as linhas mestras que marcam ideologicamente os conteúdos jornalísticos e
fundamentam a atividade empresarial de uma publicação” (ARMAÑANZAS e NOCÍ, 1996, p.171).
A partir deste panorama, considerando que a campanha por eleições diretas para presidente
foi tema recorrente de editoriais dos principais jornais do país, surgiu o questionamento sobre como
as empresas de comunicação abordaram o assunto. Amparado pela teoria do enquadramento,
definida por Robert Entman (1993), o trabalho analisou os enquadramentos utilizados pelos jornais
El País – Edição Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo em seus editoriais,
pormenorizando e comparando os recursos argumentativos utilizados por cada um dos veículos. O
trabalho se justifica na medida em que contribui para os estudos de enquadramento nos editoriais
jornalísticos, bem como colabora para compor o quadro analítico sobre a crise política brasileira.
O artigo está estruturado da seguinte forma: na próxima seção, são discutidos os limites
conceituais utilizados no trabalho; na sequencia, apresentados os procedimentos metodológicos e
formuladas as análises descritivas; e, por fim, elencados e comparados os recursos argumentativos
verificados por meio das funções de enquadramento e formuladas as considerações finais.

2. EDITORIAIS E ENQUADRAMENTO
A ideia de que a imprensa pode atuar como “cão de guarda” da sociedade, sempre vigilante
e de prontidão, se materializa por excelência nas páginas de opinião dos jornais, espaço em que são
publicados os artigos, colunas assinadas e editoriais, que têm a função de definir a posição da
empresa de comunicação sobre as questões públicas (AZEVEDO; CHAIA, 2008). O editorial tem a
atribuição de carregar a opinião do grupo proprietário e administrador do periódico sobre os fatos
de interesse da sociedade, de forma a orientar o pensamento dos cidadãos, se configurando assim na
voz do jornal, a sua tribuna (BELTRÃO, 1980).
Moraes (2007) explica que, na medida em que se coloca como mediador de temas polêmicos
e de embates que ocorrem na sociedade, o editorial também cumpre o papel de moderador,
aconselhando os atores sociais para que as questões sejam solucionadas da melhor maneira possível.
O autor aponta que ao formatar no dia a dia determinada visão de mundo sobre os fatos e eventos
do cotidiano político, social ou econômico, o editorial acaba por operar na tematização do debate,
contribuindo para a formação da opinião pública. “De forma clara, o jornal pretende pautar a
sociedade, fazer o agendamento dos discursos sociais” (MORAES, 2007, p.4).
Mont’alverne e Marques (2015) entendem que, enquanto espaço em que o jornal faz sua
própria política, pressionando o poder público e pautando debates na sociedade, o editorial pode ser
considerado o gênero que ilustra de maneira mais efetiva a dicotomia entre os interesses públicos e
privados no Jornalismo. Os autores explicam que o editorial acaba por atuar na formatação da
imagem pública dos agentes políticos e também do próprio jornal. Ao mesmo tempo, as empresas
de comunicação não fazem uma mera mediação entre a elite política e a audiência. Uma vez que são
dotados de interesses próprios, os jornais mantêm uma relação com os campos políticos e
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econômico de permanente tensão e acomodação, pois cada um detêm um tipo de capital que
interessa ao outro (MONT’ALVERNE; MARQUES, 2015).
Levando em consideração que o editorial consiste em textos que estabelecem diretrizes e
mapas conceituais que orientam a opinião pública sobre determinado assunto ou evento do
cotidiano, revela os posicionamentos ideológicos e políticos da empresa jornalística, atua como
mediador de temas polêmicos e agenda a cobertura jornalística da própria organização de
comunicação e de outros veículos, o gênero acaba por se configurar como uma ferramenta adequada
para analisar a forma como os jornais apresentam as narrativas dos acontecimentos da política
(GUAZINA; PRIOR; ARAÚJO, 2017).
Portanto, por se tratar de um ambiente de articulação entre as agendas políticas, econômicas
e sociais, moldando a cobertura informativa e o debate público, o editorial assume a função de
construir enquadramentos para os acontecimentos políticos.
A noção de enquadramento foi inicialmente desenvolvida por Goffmann na obra Frame
Analysis – An Essay on the Organization of Experience (1974), que define frames como quadros de
referências construídos socialmente pelos indivíduos com a finalidade de compreender as situações
e eventos do cotidiano. De acordo com o autor, os frames funcionam no sentido de organizar a
realidade e entender o mundo, na medida que permitem “localizar, perceber, identificar e rotular um
número aparentemente infinito de ocorrências concretas” (GOFFMANN, 1974, p. 21).
No campo da Comunicação, a primeira definição relacionada a enquadramento foi
estabelecida por Tuchman (1978), explicando que “as notícias impõem um enquadramento que
define e constrói a realidade”. Partindo deste entendimento, os enquadramentos dados às notícias e
demais conteúdos processados pelas empresas de comunicação, como o editorial, na forma de
recortes e ângulos de abordagens específicos,formatamo enquadramento que os indivíduos utilizam
para construir a realidade.
A operacionalização dos estudos pautados pelos conceitos de enquadramento no campo da
Comunicação pode ser, em alguns casos, relacionada a análise de conteúdo. Assim, partindo da
análise dos enunciados e discursos, verifica-se como a realidade apresentada nos meios de
comunicação é enquadrada. De acordo com Mendonça e Simões:
No cerne desse tipo de operacionalização reside uma preocupação em compreender o modo
como discursos estabelecem molduras de sentido, enquadrando o mundo a partir de
perspectivas específicas. Busca-se pensar a maneira como o próprio discurso cria um
contexto de sentido, convocando os interlocutores a seguir certa trilha interpretativa. Tal
abordagem tornou-se a mais empregada tanto em estudos de jornalismo como naqueles de
comunicação e política (MENDONÇA; SIMÕES, 2012, p. 193).

Ao possibilitar a operacionalização do estudo das molduras de sentidos nos conteúdos
processados pelos meios de comunicação, os frames acabam por revelar uma dimensão política no
discurso comunicativo. Neste sentido, Entman (1993) explica que os enquadramentos utilizados
pelos jornais são determinantes no processo de comunicação e política, uma vez que estes
enquadramentos podem destacar certos aspectos da realidade e ao mesmo tempo obscurecer outros,
de maneira que a opinião pública acaba sendo conduzida a diferentes reações. (ENTMAN, 1993,
2004). Entman explica que enquadramento, no discurso comunicativo, envolve principalmente
seleção e saliência:
Enquadramento envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar é selecionar alguns
aspectos de uma realidade percebida e torna-los mais salientes em um texto da
comunicação de forma a promover a definição particular de um problema, de uma
interpretação casual, avaliação moral, e/ou recomendação de tratamento para o tema
descrito. Geralmente, enquadramentos diagnosticam, analisam e prescrevem. (ENTMAN,
1993, p.53)
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De acordo com Entman (1993), assim, enquadrar consiste em tornar saliente no processo
comunicativo determinados aspectos da realidade na forma de definição de um problema, na
interpretação de uma causa, no julgamento moral ou na recomendação de solução para algum
impasse. O autor também entende que enquadramentos não estão presentes apenas no emissor, mas
em todo o processo comunicativo, sejam nos textos, na audiência e na própria cultura. O poder de
enquadrar, assim, está na relação entre estas dimensões (ENTMAN, 1993, 2004).
Diante deste panorama, o trabalho utiliza as funções de enquadramento definidas por
Entman (1993) para identificar e comparar os recursos argumentativos apresentados nos editoriais
dos jornais El País – Edição Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo a respeito da
campanha pela realização de eleições diretas para presidente em 2017.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para operacionalizar a pesquisa e diagnosticar os enquadramentos utilizados nos editoriais
estudados, foram utilizadas as funções de enquadramento definidas por Entman (1993). Buscou-se
identificar nos textos opinativos os problemas, causas, julgamentos morais e soluções, conforme as
categorias dispostas no Quadro 1. A aplicação destas categorias permitiu identificar os recursos
argumentativos utilizados nos editoriais e fornecer dados para a comparação entre eles.
QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE
Categoria
Problemas
Causas
Julgamentos morais
Soluções

Descrição
Identifica os problemas apontados nos editoriais
Aponta os principais motivos das tensões apresentadas
Revela o julgamento moral sobre os fatos, eventos e personagens
Mapeia as sugestões para a solução
Fonte: Adaptado de Entman (1993)

Para a constituição do corpus, foram selecionados os editoriais publicados pelos jornais El
País – Edição Brasil, Folha de S. Paulo (FSP), O Estado de S. Paulo (OESP) e O Globo. Publicado
no Brasil desde 2013, exclusivamente na versão on-line, o jornal de origem espanhola foi incluído
no trabalho por ter se posicionado, em menos de dois anos de atividade, entre os jornais digitais
mais lidos do país3. Também foi considerado que usualmente o El Paísapresenta posicionamento
editorial destoante dos demais periódicos nacionais. Já a opção por estudar a FSP, OESP e O Globo
decorre do fato de serem os três principais quality papers nacionais, com as maiores médias de
exemplares diários publicados, tanto na versão impressa quanto digital, de acordo com o Instituto
Verificador de Circulação – dados de 20174.
Para o estudo, foram selecionados os editoriais publicados entre os dias 1º de maio e 30
junho de 2017. Embora os primeiros registros noticiosos sobre o surgimento de um movimento por
eleições diretas para presidente datem de dezembro de 2016, é possível considerar que foi durante
os meses de maio e junho que a campanha efetivamente entrou no debate público. O fato decorre,

3

Disponível em:
<http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/75453/apos+dois+anos+de+atuacao+el+pais+ja+e+o+nono+maior+jornal
+digital+do+brasil>. Acesso em: 15 ago. 17.
4
Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/jornais-e-revistas-continuam-avancando-em-2017-com-suasedicoes-digitais/>. Acesso em: 15 ago. 17.
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entre outros fatores: i) da realização de comícios e manifestações em diversas cidades do Brasil5; ii)
do aprofundamento da crise política em razão da divulgação de gravações do empresário Joesley
Batista com o presidente Michel Temer; e iii) da proximidade do julgamento pelo TSE da chapa que
o vice-presidente fez parte nas eleições de 2014 por irregularidades no financiamento da campanha.
A coleta dos editoriais foi realizada a partir dos sitesdos jornais. Foram verificados
individualmente os editoriais publicados no período e, na sequência, elencados os textos opinativos
que fazem abordagem direta ao tema da pesquisa. A partir deste procedimento, foram selecionados
um total de 5 editoriais para análise, conforme demonstrado na Tabela 1.
TABELA 1 – LISTA DE EDITORIAIS PUBLICADOS SOBRE AS DIRETAS JÁ
Jornais
El País
O Estado de S. Paulo
Folha de S. Paulo
O Estado de S. Paulo
O Globo
Fonte: Dados da pesquisa

Datas de publicação
19/05/2017
27/05/2017
04/06/2017
06/06/2017
16/06/2017

Títulos dos editoriais
Agonia brasileira pede eleições diretas e antecipadas
A falácia das ‘diretas já’
Sem Temer
O absurdo das ‘diretas já’
A falácia da antecipação das eleições

4. O MOVIMENTO POR ELEIÇÕES DIRETAS NOS EDITORIAIS
O primeiro editorial analisado foi publicado pelo El País. No texto, o jornal enquadrou a
crise política como problema. Outro argumento que foi apresentado na forma de problema foi o fato
da Constituição não prever eleições diretas antes do pleito de 2018. Neste contexto, o jornal
formulou três julgamentos morais: i) os políticos responsáveis pelo impeachment se equivocaram ou
agiram de má-fé, uma vez que a deposição de Dilma não resultou em estabilidade nas instituições
ou acabou com a corrupção; ii) a Justiça brasileira faz um trabalho “admirável”, resistindo a todos
os tipos de pressão em um processo que representa uma “catarse” para a população e agonia para a
classe política e empresarial envolvida em casos de corrupção; e iii) a gravidade dos crimes dos
quais Temer é acusado é muito maior do que as pedaladas fiscais cometidas por Dilma, que
justificaram o impeachment. Diante do panorama de crise econômica, ao mesmo tempo em que as
instituições brasileiras estão “caindo aos pedaços” e a sociedade está “atônita”, o El País afirma que
Brasil não pode esperar até 2018 para eleger um novo presidente, indicando como solução a para o
impasse a necessidade de estabelecer mecanismos legais para alterar a Constituição de forma que
seja autorizada a antecipação das eleições de 2018.
O jornal OESP publicou o primeiro dos dois editoriais analisados no dia 27 de maio. No
material, o diário apresentou como problema a ideia de que alterar a Constituição em benefício de
um grupo político viola a democracia. Segundo a publicação, os responsáveis por este ataque à
democracia são os partidos PT, PSOL, Rede, PcdoB e aliados, que historicamente questionam e
sabotam governos democraticamente eleitos que não são constituídos por seus representantes. São
formulados três julgamentos morais: i) aqueles que defendem eleições diretas o fazem a partir de
interesses “turvos” ou oportunismo; ii) o casuísmo da proposta é evidente; e iii) os defensores da
ideia são inimigos da democracia, que só respeitam a Constituição quando são beneficiados por ela.
A título de solução para a crise formulada no editorial, o periódico defende eleições indiretas caso
Temer deixe o cargo.
No texto “Sem Temer”, a FSP formula o problema a partir da crise política brasileira. O
5

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1888202-ato-fora-temer-reune-100-mil-emcopacabana-segundo-organizadores.shtml>. Acesso em: 15 ago. 17.
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jornal condiciona a crise como resultado das acusações de corrupção contra Temer e do julgamento
do presidente pelo TSE. Como julgamento moral, o diário aponta que a soberania popular pode
restaurar a autoridade presidencial e, formulando a solução, que a realização de eleições diretas não
poderia ser considerada casuísmo. Neste contexto, caberia à população exercer pressão para
compelir três quintos dos deputados a aprovarem uma mudança na Constituição.
O segundo editorial do OESP analisado foi publicado no dia 6 de junho. No texto, intitulado
“O absurdo das ‘diretas já’”, o diário defende que a realização de novas eleições não se justifica em
razão do “descomunal esforço” para a organização do pleito, que teria validade de poucos meses até
que fossem realizadas as eleições presidenciais de 2018. O veículo explica que uma alteração na
Constituição para permitir a convocação de novas eleições não pode ser aplicada em razão do prazo
de um ano que deve ser respeitado entre a aprovação de uma nova lei eleitoral e a sua efetiva
execução. O diário formula como julgamento moral os seguintes argumentos: i) a alteração na
Constituição deve ser considerada uma aventura institucional; ii) a comparação com movimento
Diretas Já de 1984 é excêntrica; iii) o movimento por eleições diretas é uma balbúrdia que se
resume à reunião de artistas militantes em shows gratuitos, em vez de incitar um debate sério sobre
o futuro do país; e, por fim, iv) a campanha é feita por demagogos para desqualificar políticos em
geral. Não foi constatado no editorial a solução para o impasse formulado.
O editorial do jornal O Globo, por sua vez, argumenta que uma possível alteração na
Constituição para a antecipação da eleição presidencial é injustificável. Segundo o diário carioca, a
Constituição não pode ser alterada apenas como forma de solucionar problemas particulares de
políticos e partidos. Como julgamento moral, o periódico qualifica a tentativa de reedição das
Diretas Já como “bizarra” e defende que a solução, caso Temer seja afastado do cargo, deve ser
eleições indiretas.
Em relação aos enquadramentos utilizados, é possível afirmar que houve uma ampla
recorrência de argumentos entre os jornais O Estado de S. Paulo e O Globo. Ambos
problematizaram os editoriais analisados com opiniões contrárias ao movimento em defesa de
eleições diretas, apontando que a mudança na Constituição consiste em um ataque à democracia e a
antecipação do pleito é injustificável. Os dois jornais também foram unânimes ao apontar que a
solução, caso ocorra o afastamento do presidente Michel Temer do cargo, é a eleição indireta, via
Congresso Nacional.
De forma oposta ao OESP e O Globo, o El País defendeu enfaticamente em seu editorial a
realização de eleições diretas em 2017. O jornal entende que o Brasil “não pode esperar” até o ano
que vem e argumentou que seja realizada uma alteração na Constituição que viabilize a realização
do pleito.
A Folha de S. Paulo apresentou posicionamento ligeriramente similar ao El País. As funções
de enquadramento mostraram que o jornal argumentou que somente a soberania popular poderá
restaurar a autoridade presidencial e que a antecipação das eleições não seria casuísmo, revelando,
ainda que de forma tímida, um discreto apoio à ideia de eleições diretas.
No Quadro 2 são apresentadas as funções de enquadramento verificadas nos editoriais
analisados.
QUADRO 2 – FUNÇÕES DE ENQUADRAMENTO NOS EDITORIAIS SOBRE AS DIRETAS
JÁ
Editorial
Agonia brasileira
pede eleições diretas
e antecipadas (El

Categorias Enquadramentos
Crise política.
Problemas
Constituição não prevê eleições diretas.
Causas

-

638

País)
Julgamento
Moral
Solução
Problemas
Causas
A falácia das ‘diretas
já’ (OESP)

Julgamento
Moral
Solução
Problemas
Causas

Sem Temer (FSP)

Julgamento
Moral
Solução
Problemas
Causas

O absurdo das
‘diretas já’ (OESP)

Julgamento
Moral
Solução
Problemas

A falácia da
antecipação das
eleições (O Globo)

Causas
Julgamento
Moral
Solução

Políticos responsáveis pelo impeachment se equivocaram ou agiram de má-fé.
Juízes e procuradores fazem trabalho admirável.
Gravidade dos crimes dos quais Temer é acusado é maior que as pedaladas
fiscais de Dilma.
Antecipação das eleições.
Alteração na Constituição é ataque à democracia.
Partidos que querem eleições diretas (PT, PSOL, Rede e PCdoB) sempre
questionaram e sabotaram governos democraticamente eleitos que não
sãoformados pelos seus representantes.
Quem defende novas eleições possui interesses turvos ou é oportunista.
Casuísmo evidente.
Defensores de eleições diretas são inimigos da democracia que só apreciam a
Constituição quando recebem alguma vantagem.
Eleições indiretas
Crise política.
Julgamento de Temer pelo TSE pelas ilicitudes que comprometeram a validade
das eleições de 2014.
Soberania popular pode restaurar a autoridade presidencial.
Realização de eleições diretas não seria casuísmo.
Novas eleições não se justificam.
Mudança na Constituição é ilegal.
Alteração na Constituição é aventura institucional.
Comparação com as Diretas Já de 1980 é excêntrica.
Movimento é balbúrdia com o objetivo de reunir artistas em shows gratuitos em
vez de incitar um debate sério sobre o futuro do país.
Campanha feita por demagogos para desqualificar políticos em geral.
Alteração na Constituição não se justifica.
Constituição não pode ser alterada para resolver problemas particulares de
políticos e partidos.
Tentativa de reedição das Diretas Já é bizarra.
Eleições indiretas.

Fonte: Dados da pesquisa

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação das funções de enquadramento aos editoriais que abordam o movimento em
defesa da realização de eleições diretas no Brasil em 2017 revela o posicionamento e os recursos
argumentativos utilizados pelos jornais estudados. Os resultados constatados pela pesquisa
mostraram que os jornais O Estado de S. Paulo e O Globo foram frontalmente contrários à proposta.
O El País se colocou na direção oposta, defendendo abertamente uma mudança na Constituição e a
antecipação da eleição. A Folha de S. Paulo, por sua vez, ainda que de forma tímida, sugeriu que as
eleições diretas são a forma para o país “restaurar a autoridade presidencial”.
Estes posicionamentos nos editoriais eram esperados e estão de acordo com as posições
ideológicas de cada veículo de comunicação, considerando que os editoriais jornalísticos revelam as
linhas ideológicas das empresas de comunicação (ARMAÑANZAS e NOCÍ, 1996,). Para além
deste posicionamento, a análise revelou os demais recursos argumentativos utilizados pelos veículos
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de comunicação, que acabam por orientar o público e também pautar a própria cobertura noticiosa.
A pesquisa sobre pode ser aprimorada em estudos futuros na medida em que pode ser
ampliado a quantidade de jornais analisados ou ainda aumentado o período selecionado, além de
realizada uma análise do conteúdo noticioso publicado pelos jornais sobre o assunto. Uma outra
proposta para pesquisas futuras pode ser a comparação de editoriais publicados pelos três maiores
quality papersdurante as Diretas Já, na década de 1980, com o movimento recente.
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POLÍTICA NO YOUTUBE: OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DOS CONTEÚDOS “EM ALTA”
NA PLATAFORMA DE VÍDEOS1
Nilton Cesar Monastier Kleina2

RESUMO
O YouTube é o site de vídeos mais popular da internet e caracteriza-se também como uma rede
social de interação e mobilização política. O presente artigo é um estudo exploratório sobre a
presença de conteúdos políticos divulgados no espaço virtual, especificamente na seção "Em Alta"
do produto. A coleta tem como objetivo catalogar e categorizar as postagens durante duas semanas
de julho de 2018 e compreender quais os formatos e temas que atingem relevância suficiente para
figurarem em posição de destaque na rede, alcançando visibilidade de todos os visitantes da página.
Além disso, por se tratar de um recorte pré-eleitoral, o estudo serve como preparação para um
estudo mais completo em período de eleições. Como resultado, nota-se que o YouTube é um espaço
com presença de conteúdos políticos, apesar de ele não ser o tema mais presente na plataforma. Os
vídeos também podem ser descritos como ideologicamente polarizados, permitindo a conquista de
uma certa dependência do site em relação a outros meios de comunicação, além de priorizar debates
a respeito de temas da atualidade.
Palavras-chave: YouTube, política, Comunicação política, redes sociais.

1. INTRODUÇÃO
A internet não é um espaço virtual único de manifestação política, criação de conteúdo e
mobilização da sociedade civil. A rede que conecta computadores e outros dispositivos é formada
basicamente de softwares e por uma série de plataformas, redes sociais ou não, cada uma com
características próprias, interfaces distintas, públicos variados e propostas que nem sempre
coincidem. Facebook, Twitter, sites de instituições políticas, partidos e candidatos em período
eleitoral são temas frequentes de análises acadêmicas, e o YouTube também é uma possibilidade
bastante popular. O site e aplicativo de vídeos também possibilita a veiculação de conteúdos
politizados e, portanto, merece olhar interpretativo.
O presente artigo é uma pesquisa exploratória inicial sobre os conteúdos de política no
YouTube e destacados pela plataforma de vídeos mais popular do mundo em uma de suas seções de
maior destaque e curadoria. Trata-se da aba “Em Alta”, que seleciona somente postagens que
chamaram a atenção do sistema por alta incidência de visualizações ou comentários em um curto
período de tempo.
O objetivo é descobrir a quantidade de conteúdos políticos que chegam ao alcance direto do
usuário por meio da aba “Em Alta” e também categorizar cada uma dessas publicações em termos
de assunto debatido e formato de conteúdo. Este artigo pretende compreender também se o conceito
democratizante e integrador, capaz de dar voz a todas as comunidades e que é defendido pelo
YouTube como empresa e plataforma, é aplicado neste caso — ou seja, a partir dos vídeos com
temáticas políticas dentro da seção escolhida como recorte.
1

Trabalho inscrito para o GT Mídia, Democracia e Eleições do 10oENPECOM.
2
Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) na linha de pesquisa
Comunicação e política.
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Isso significa que as conclusões aqui definidas podem servir de base para estudos futuros
com novas perspectivas teóricas e metodológicas e uma análise aprofundada do serviço. O potencial
demonstrado pelo site nesse período pré-eleitoral e o comportamento dos criadores de conteúdo
antes mesmo da definição das candidaturas aos cargos majoritários do Executivo podem direcionar
também estudos do período de campanha e após a votação.Para melhor compreender o papel do
YouTube na política online, são utilizados estudos de Fuchs (2014), que também conceitua e
detalha as características de redes sociais, além de apontamentos de Silveira (2014) e Maia (2000) a
respeito da mobilização política online. Goggin (2011) explica a atual tecnologia móvel com o
conceito de ubiquidade, enquanto Bennett (2012) contribui para as reflexões com a definição de
personalização na política contemporânea, algo que se reflete na produção de vídeos para a
plataforma em questão. Já os apontamentos e análises de casos por May (2010), Silva (2016) e
Silva, Rodrigues e Rocha (2014) ajudam a detalhar o potencial do YouTube como uma plataforma
política.

2. MANIFESTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EM REDES SOCIAIS
A importância das redes sociais na política contemporânea, seja na divulgação de
acontecimentos, na organização de movimentos ou na busca por conhecimento já é amplamente
estudada no campo da Comunicação e da Ciência Política com o cuidado necessário:
Se é verdade que não devemos cair no extremo de um “determinismo tecnológico” segundo
o qual as inovações que ocorrem no sistema econômico e nos meios de comunicação geram
automaticamente novas modalidades de ação coletiva e de comportamentos humanos, sem
a mediação das escolhas estratégicas dos atores sociais, também não devemos cair no outro
extremo de deixar de levar em conta os impactos de tais inovações tecnológicas nas formas
de sociabilidade contemporâneas. (AMADEU, BRAGA e PENTEADO, 2014, p. 5)

Isso significa que o potencial das mídias digitais já foi descoberto, aceito e utilizado, porém
ainda é necessário cuidado ao tratar do tema para não categorizar essas plataformas de forma
otimista ou apocalíptica em excesso. Desse modo, "se as novas tecnologias podem proporcionar um
ideal para a comunicação democrática, oferecendo novas possibilidades para a participação
descentralizada, elas podem, também, sustentar formas extremas de centralização de poder"
(MAIA, 2000, p. 2). O domínio é tamanho que, atualmente, as redes “recobriram o planeta e se
tornaram indispensáveis ao cotidiano de boa parte das sociedades, colocando a comunicação como
estruturante nos processos sociais, econômicos, culturais e políticos” (SILVEIRA, 2014, p. 26).
Fuchs (2014, p. 37) determina que a internet é uma infraestrutura técnica que coexiste com
um processo de (inter)ação humana. Desse modo, não é possível atribuir integralmente a
importância da rede às relações sociais ou às plataformas: é o funcionamento delas em coexistência
(ou em um “sistema tecno-social”, como define o autor) que possibilita os fenômenos que tanto
estudamos.De fato, Silveira (2014) concorda que a internet é uma rede sociotécnica que, apesar de
fornecer a sensação de liberdade de uso, criação e interação, é um conjunto de práticas em
computador pertencentes a uma companhia com certo poder de controle. Essa contradição reforça a
necessidade de estudar tais redes, compreender seu funcionamento e definir o que garante e permite
a expressão, interatividade e mobilização online.
Para buscar o conceito de rede social, além de apresentar uma série de alternativas de outros
pesquisadores, Fuchs separa os dois termos da expressão — “rede” e “social” — e empresta
conceitos de sociólogos clássicos na composição da teoria.Em busca de uma explicação para o
primeiro termo, o autor baseia-se em Émile Durkheim e o conceito de fato social para mostrar que
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cada software ou serviço de computadores estão diretamente ligados com estruturas sociais, fixadas
e objetificadas nessas plataformas online e offline. Há também uma inspiração em ação e relação
social, definidas por Max Weber. Ele também se utiliza de teorizações de Tönnies, que possui um
utópico conceito de sociedade baseado em um consenso harmonioso de objetivos e crenças
torneados por bondade, união e moralidade.
Outros meios de comunicação poderiam se encaixar nesses conceitos, mas só redes sociais
atendem ao tripé cognição, comunicação e cooperaçãode Fuchs. Segundo o autor, apenasem redes
computacionais você usa só uma ferramenta para atingir os três requisitos. Ao comparar a internet
com meios tradicionais, como o impresso ou transmissões de TV, "redes computacionais não são só
mídias de informação e comunicação, mas também permitem a produção cooperativa da
informação"3 (FUCHS, 2014, p. 43). Em toda a pesquisa, o autor inclui o YouTube como um
exemplo de redes sociais, assim como Facebook ou Twitter. Vale ressaltar que o site possui uma
seção de comentários e interações, assim como perfis pessoais, além de servir como reprodutor de
conteúdos audiovisuais.
No momento atual, essas mídias computacionais — que agora incluem também dispositivos
móveis, como tablets e smartphones — estariam em uma fase em que a informação está sempre
presente, a comunicação foi transformada e a cooperação ficou mais importante e é usada com
maior frequência, apesar de ainda distante das outras duas características (FUCHS, 2014, p. 48).
Maia (2000, p. 2) concorda com o pensamento ao afirmar que estruturas comunicacionais e
instituições dispostas não são o suficiente para colocar em prática aspectos democratizantes e de
debate das redes sociais. A pesquisadora define que motivação, interesse e disponibilidade dos
indivíduos engajados são fatores tão essenciais quanto a presença e a otimização do meio.
Entretanto, mesmo atingindoesses requisitos, debates e participação política nessas
plataformas passaram por outras modificações em características e funcionamento. Segundo
Bennett (2012), no século XXI a sociedade vive a era de personalização na política, em que
mobilizações são formadas por uma multidão com certa coesão em ideais, porém reivindicações e
pensamentos variados. Se na década de 1960 o auge era o de movimentos segmentados e
reconhecíveis, como o de direitos das mulheres, dos negros ou antiguerras, por exemplo, agora
notamos manifestações políticas muito mais diversas.A participação política contemporânea é de
larga escala, formada rapidamente e com múltiplos alvos. As redes seriam conectadas por
plataformas que garantem informação, hospedagem de mídias e interação direta com outros
ativistas (BENNETT, 2012, p. 22), e fragmentação social e o declínio de lealdades a grupos são os
responsáveis por essa era de personalização. Isso acontece quando indivíduos deslocam quadros de
ação coletiva em busca de causas políticas. Organizações políticas ou multidões usando as camadas
das redes sociais podem ser o fator organizacional dessa personalização.
As práticas desses indivíduos na participação política seguem o conceito de repertório da
ação coletiva de Tarrow (2008). Eles são formas de confronto, incentivos para mobilização e
desafio para opositores. Trata-se não só de um conjunto de práticas, mas também da cultura de uma
sociedade — tanto que elementos dos repertórios de movimentos contemporâneos, que são
adaptáveis e autônomos, são capazes de virar até mesmo elementos da política convencional. Esse
conjunto de táticas empregadas é descrito também como uma propriedade dos atores de um
movimento.
As ações coletivas constituem em uma mescla de repertórios de ação tradicionais com os
mais modernos. As táticas mais estabelecidas incluem formas de organização como passeatas ou
assembleias, enquanto as contemporâneas trazem uma inovação que foge de características como
hierarquia, ideologias bem definidas e identificações coletivas.
3

Trecho original: "Computer networks are not only media of information and communication, but also enable the cooperative production of information". Tradução do autor.
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Bennett (2012, p. 26) atribui a ascensão dessa personalização a fatores como a globalização
e ao desenvolvimento de um olhar mais crítico: a ação coletiva individualizada é possível por conta
da imersão da sociedade em culturas de consumo, o que permite o que ele conceitua como olhar de
discernimento de produtos políticos e pessoais. Entretanto, o pesquisador traz algumas ressalvas: os
resultados das ações coletivas formadas por indivíduos da era da personalização da política ainda
trazem conclusões difusas e devem ser mais bem estudadas para definir questões como eficácia e
consequências.
Como explica Goggin (2011), vivemos na era da computação ubíqua, um período de
onipresença dos eletrônicos em que não só estamos rodeados por aparelhos, mas também eles estão
conectados entre si e são capazes de fornecer serviços e informações em tempo real. O autor
acredita que a mistura entre a tecnologia móvel e a computação ubíqua resulta em profundas
ramificações socioculturais (p. 149) devido a oferta de possibilidades, mas isso ainda não acontece
integralmente por vivermos sob uma infraestrutura de mídias móveis pouco organizada. De
qualquer modo, a expectativa é positiva. O surgimento e a popularização dos smartphones "se ligam
a outras tecnologias inteligentes da ubiquidade e tem aumentado o espaço, poder e flexibilidade
desses dispositivos"4 (GOGGIN, 2011, p. 150).
Para exemplificar o papel do usuário de redes sociais e da internet em geral, Berrocal,
Campos-Domínguez e Redondo (2014) recuperam um conceito de Alvin Toffler pesquisado na
década de 1980, ainda antes da popularização comercial da internet: o de "prosumer", termo em
inglês que mistura "produtor" e "consumidor". O prosumer seria inicialmente um ouvinte da
informação, mas que responde ao conteúdo de forma ativa e repassa a mensagem ao criar outras,
espalhando essa reinterpretação.O prosumer é um exemplo de personalização e individualização da
política, mas também contribui para a comunidade. Em um estudo realizado em 2013 com uma
candidata à prefeita de Madri, Berrocal, Campos-Domínguez e Redondo (2014) notaram que a
quantidade de conteúdos postados no YouTube a respeito era relativamente grande, porém a
maioria ainda evocava mensagens de outras mídias e produtoras, sem a voz própria do prosumer em
termos de conteúdo.
Bennett (2012) amplifica o discurso ao citar que, embora os indivíduos possuam força única
nas mobilizações políticas, os "universos" em torno deles tornam-se expandidos graças ao potencial
de aglutinação e ubiquidade das tecnologias como as redes sociais, e há uma enorme quantidade de
conteúdo espalhada, muitas vezes sem o alcance desejado.
De fato, o acesso a dispositivos móveis conectados — e que podem ser utilizados para
consumo e produção de conteúdos políticos — está em uma fase bastante desenvolvida5. Uma
dessas plataformas próprias para uso é o YouTube, especializada em vídeos, porém muito mais do
que um simples serviço de publicação multimídia.

3. O YOUTUBE COMO PLATAFORMA POLÍTICA
O YouTube é uma plataforma de vídeos criada em fevereiro de 2005 por Chad Hurley,
Jawed Karim e Steve Chen, todos ex-funcionários do serviço online de pagamentos PayPal. Desde
2006, o site pertence à Google, que adquiriu os direitos, a estrutura e a equipe na época por US$
1,65 bilhão6.
Trecho original: "Kin to other ubiquitous ‘smart’ technology —had increased the space, power and flexibility on such
devices for software development". Tradução nossa.
5
Segundo a 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, da Fundação
Getúlio Vargas, o número de smartphones ativos no Brasil é de 220 milhões em maio de 2018, o que significa mais de
um por habitante. Pesquisa completa disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2018gvciappt.pdf
6
A notícia original pode ser encontrada em: https://www.nytimes.com/2006/10/09/business/09cnd-deal.html
4
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Segundo a descrição da plataforma7, são quatro os ideais que norteiam o seu funcionamento:
liberdade de expressão, direito à informação, direito à oportunidade e liberdade para pertencer — ou
seja, garantir que qualquer pessoa seja capaz de publicar vídeos ou comentários, acessar esses
mesmos recursos, ter a possibilidade de destaque e encontrar comunidades de interação. O primeiro
vídeo publicado no site, em 23 de abril de 2005, traz o cofundador Jawed Karim no zoológico
fazendo uma breve descrição do passeio. O formato, que pode ser descrito como um vlog, seria
bastante popular ao longo do tempo.
Vale ressaltar que ele é um site repleto de estímulos visuais. Ao acessar a página inicial,
você já é inundado de publicações que disputam umas com as outras uma posição na curadoria do
sistema e também a sua atenção — sem contar a presença de banners de anúncios, que também
possuem destaque relativo. Os vídeos em si podem ser acessados por meio das sugestões de
categoria propostas pela plataforma já na entrada, mas você também pode optar por acessar somente
a lista com as novidades dos canais nos quais você já é um inscrito. Se preferir, é possível fazer uma
busca por termos, hashtags ou nomes de canais. Além disso, há uma seção chamada "Em Alta", no
canto superior esquerdo com relativo destaque (FIGURA 01).

FIGURA 01 – A INTERFACE DO YOUTUBE EM UM COMPUTADOR
FONTE: YOUTUBE (2018)

Para conquistar um lugar em meio a tantas possibilidades, os criadores de conteúdo apostam
em títulos chamativos e por vezes até sensacionalistas, além de produzir montagens elaboradas e
igualmente de destaque para usar como a imagem estática em miniatura que acompanham cada
vídeo, chamadas de thumbnail.O aplicativo móvel do YouTube, disponível gratuitamente para
download nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone, traz as mesmas
funcionalidades e seções do site, porém com mais atalhos e menor presença de menus. O conteúdo é
verticalizado para melhor navegação (FIGURA 02) e as imagens de destaque que acompanham
cada vídeo possuem uma proporção maior na tela.

7

Disponível em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/

646

FIGURA 02 – A INTERFACE DO YOUTUBE EM UM SMARTPHONE
FONTE: YOUTUBE (2018)

As formas de interação são diversas. A forma básica de comunicação é criar um perfil e
publicar um vídeo, algo que pode ser realizado de forma intuitiva. Ao publicar qualquer postagem
em vídeo, o usuário é sujeito a receber comentários — que podem ser respondidos por ele ou outros
espectadores — e até outros vídeos como forma de reação ou resposta baseado no conteúdo. Há
ainda a possibilidade de realizar transmissões ao vivo com comentários em tempo real, sem contar o
aluguel de filmes pela plataforma. O crescimento desetores foi tão notável que o site começou uma
segmentação: nasceram o YouTube Gaming8, o YouTube Music9 e até uma seção para notícias,
análises e comentários jornalísticos10.
De acordo com a plataforma11, o número de usuários ativos diários chega a um bilhão, e
bilhões de horas de vídeo e visualizações são geradas. Mais da metade do público acessa o
YouTube por dispositivos móveis e, de 2007 a julho de 2016, US$ 2 bilhões foram pagos a
criadores que monetizam os vídeos para receber participação nos lucros.
A revolucionária e amplamente estudada campanha de Barack Obama à presidência dos
Estados Unidos em 2008 foi um dos primeiros momentos em que o YouTube foi notado como
plataforma de veiculação de conteúdos políticos. A análise de Gomes, Fernandes, Reis e Silva
(2009, p. 35) encontrou três canais diferentes e oficiais do candidato, além de links e atalhos para a
reprodução dos vídeos nos sites e em outras redes sociais. Já neste caso, notava-se que
simpatizantes viraram também produtores de conteúdo.Silva, Rodrigues e Rocha (2014) também
observam que a postagem no YouTube no assunto política brasileira "está intimamente vinculada
aos eventos cotidianos, seja como uma reação ao fato político que desencadeou os protestos, seja
como repercussão das mobilizações realizadas" (p. 34). Isso significa que as abordagens mais
comuns e bem-sucedidas no site são as que dizem respeito às atualidades, sem grande preocupação
em trabalhar com assuntos datados.
8

Para transmissões de pessoas falando sobre ou jogando video-games.
Um aplicativo de streaming de clipes musicais.
10
A seção pode ser acessada em: https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0Nx7ioOYw.
11
Dados disponíveis em: https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press/.
9
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Em um estudo anterior que analisa vídeos da plataforma durante dois protestos contra
políticos brasileiros, Silva, Rodrigues e Rocha (2014) notaram características em comum no uso da
plataforma pelo público. As campanhas pedindo a renúncia do senador Renan Calheiros e do
deputado federal Marco Feliciano tinham como principal característica a "opinião sobre o tema ou
registrar a mobilização de rua" (p. 34), ainda de forma bastante amadora e sem grande valor de
produção ou utilização de recursos gráficos de edição, por exemplo.
Silva (2016) já determinou que o YouTube se tornou um local agregador de uma
comunidade virtual, cujos membros "estão usufruindo dessa ferramenta para encontrar assuntos de
seus interesses, complementando o que já assistem na televisão ou até mesmo substituindo o meio
de comunicação" (p. 52). O pesquisador caracteriza a plataforma desse modo por características que
incluem a reprodução nos mais diversos dispositivos (como televisores, computadores e celulares),
a riqueza em interatividade e também a possibilidade de publicação por parte de qualquer
cadastrado de uma forma dinâmica e intuitiva.
Porém, a pesquisa identificou uma participação da sociedade em interação e cidadania "pelo
menos ao que se refere à interação entre o telespectador e produtor de vídeo" (SILVA, 2016, p. 61).
O presente artigo não observaa interação do YouTube, como comentários e curtidas, mas é
importante compreender estudos que identificam a plataforma como uma ferramenta passiva de
consumo.Assim, tecnologias de comunicação podem colocar o indivíduo no centro de suas próprias
redes, mas o alcance delas frequentemente permite a coprodução e distribuição de conteúdo com
um número surpreendentemente alto de pessoas (BENNETT, 2012, p. 28). Isso é verificado no
YouTube: o site possibilita a criação de canais de postagem de vídeos. Porém, a vasta comunidade
permite também a interação por comentários e a publicação de reações ou respostas a um vídeo —
que podem receber mais visibilidade do que a original.
May (2015) acompanhou a evolução do YouTube como uma ferramenta política. Depois da
campanha presidencial de 2008 e com potencial demonstrado, o site se torna uma fonte de notícias e
uma plataforma alternativa para grandes corporações de mídia. A chegada de empresas aumenta o
valor de produção de determinados vídeos e traz até mesmo um alcance desproporcional desses
veículos. Fuchs (2014, p. 61) acredita que essa chegada de conglomerados é uma desvantagem, já
que o conteúdo gerado por eles ganha em popularidade por apresentar mais recursos e
reconhecimento do público. Nos Estados Unidos, May (2015, p. 506) detectou o alto teor político e
ideológico de publicações com uma audiência de nicho em um período pós-eleitoral. Além disso,
inclui o uso de conteúdos de noticiários e talk-shows da televisão por assinatura — que soam
inclusive como um desafio ao site de vídeos, que costuma tirar do ar conteúdos que infrinjam
direitos autorais.
É preciso ter um olhar crítico sobre o YouTube como plataforma. Apesar de ele se defender
com o discurso de participação, chance de destaque e democratização da produção de conteúdo, ele
não deixa de apresentar determinadas características. A plataforma pertence a um dos maiores
conglomerados da tecnologia atual, a Google, e possui metas de geração de receita. Além disso, não
é possível esperar uma predominância de temas políticos entre os conteúdos veiculados. Fuchs
(2014, p. 61) argumenta que tanto a plataforma de vídeos quanto Twitter e Facebook são espaços
virtuais possíveis para a política, mas são temas minoritários em relação ao foco principal dos
espectadores, que é o entretenimento. Essa afirmação é uma das hipóteses a serem confirmadas na
análise deste artigo. Entretanto, ele insiste que a internet participativa só é possível em ambientes
sem o domínio de grandes corporações, e que somente plataformas livres, como a Wikipédia,
permitem tamanha liberdade. A afirmação é passível de discordância, já que vários exemplos de
ativismos bem-sucedidos nasceram nesses sites, aproveitando-se das funções comerciais desses
conglomerados. O próprio autor cita os protestos da Primavera Árabe, mas insiste que a liberdade
de expressão é limitada por conta da “colonização”. A tecnologia, portanto, não seria uma
revolução, e sim algo usado por uma sociedade que está sob certas condições (FUCHS, 2014, p.
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103).
O autor sugere como alternativa o uso de algum serviço não controlado por grandes
corporações. Entretanto, o discurso de Fuchs é exagerado ao culpar somente as companhias, já que
elas não limitam a liberdade de expressão de usuários, e sim fornecem uma opção para isso na
internet com termos de uso que são aceitos pelo produto de conteúdo. Quanto ao uso de
concorrentes por fora dos principais meios, isso já se demonstrou falho na prática em algumas
oportunidades.12

4. METODOLOGIA E ANÁLISE
A seção do YouTube escolhida para estudo é a “Em Alta”, que recebe bastantedestaque na
página inicial da plataforma, identificada com o ícone de uma chama. Segundo a administração do
site13, a seção tem como objetivo apresentar postagens que estão em destaque naquele momento em
uma determinada região — no caso do estudo, o Brasil. Ela traz uma mesma lista de vídeos para
todos os usuários que acessam o YouTube em seu determinado país e é atualizada a cada 15
minutos, mas nem sempre os conteúdos são substituídos: em vários casos, eles simplesmente
alternam de posição na lista, que é apresentada por ordem de destaque.
A temática da aba é bastante variada, mas a empresa informa que é possível esperar a
presença certa de algumas postagens, como músicas ou trailers de filmes recentes. O YouTube leva
em conta alguns fatores para posicionar vídeos no "Em Alta": contagem de visualizações, taxa de
crescimento das visualizações, origem das visualizações (inclusive fora do YouTube) e a idade do
vídeo. É a combinação de dois ou mais fatores que importa aqui, não somente o destaque em um
deles — e quem faz a seleção é um "sistema" que tenta equilibrar a lista para não a deixar
monotemática.
Além disso, a aba "Em Alta" exige alguns pré-requisitos para abrigar publicações. Entram
no ranking postagens que: "atraem uma grande variedade de espectadores; não são enganosos,
sensacionalistas ou induzam cliques; transmitem a amplitude do que acontece no YouTube e no
mundo; são surpreendentes ou novos" (YOUTUBE, 2018).A coleta foi realizada sem interrupções
entre os dias 11 e 25 de julho de 2018 em três períodos: manhã (entre 9 horas e 11 horas), tarde
(entre 16 horas e 18 horas) e noite (entre 21 horas e 23 horas), horário de Brasília. Ela foi
hospedada online na íntegra pelo autor para eventuais consultas14. A decisão da divisão por período
foi tomada após observação prévia da categoria “Em Alta” pelo pesquisador, ao determinar a baixa
variação em outras faixas de horário ou com coletas menos espaçadas entre si.
A catalogação deu-se de forma manual, tendo o nome do vídeo, canal de publicação e
endereço do vídeo transcritos em uma planilha para eventuais consultas. Todos os vídeos do
destaque diário foram coletados, excluindo a semana “Vídeos em alta da semana”, que apresenta
uma única seleção para sete dias e com pouca ou nenhuma presença de vídeos sobre política no
período coletado. Nos períodos de tarde e noite do dia 14 de julho, e no período da noite do dia 23
12

Concorrentes do YouTube já apostaram em outros modelos de negócios, porém não conseguiram o apelo popular ou
a estrutura para se manter sem anúncios ou controle de conglomerados. O site de vídeos Video, por exemplo, ficou dois
anos como veículo indepentente até ser comprado pelo conglomerado IAC. Em termos de redes sociais, uma plataforma
chamada Elo tentou em 2014 roubar usuários de Facebook e Twitter ao prometer uma interface limpa e sem anúncios,
mas o projeto caiu no esquecimento.
13
A explicação consta na seção de Ajuda do site. Disponível em:
https://support.google.com/youtube/answer/7239739?hl=pt-BR.
14
A planilha pode ser encontrada no seguinte endereço:
https://drive.google.com/file/d/1sbsXzssppdijXCadnTcIlSFZLwVBIJa1/view.
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de julho de 2018, não foram encontradas alterações nos conteúdos da aba. Em seguida, os vídeos
foram individualmente catalogados por tema em uma das seguintes categorias definidas para este
estudo durante a própria coleta: Política, Futebol, Música, Cinema, Humor, Culinária, Games, Vlog,
Estilo de vida, Curiosidades, Novela, Infantil e Religião. Os nomes foram definidos com base na
observação da aba “Em Alta” pelo autor.
No tema Política foram catalogados comentários, além de trechos de programas televisivos,
discursos e sessões de instituições oficiais. Em Futebol, constam lances de partidas, mesasredondas, análises, entrevistas e trechos de jornais temáticos. Música reúne paródias, clipes, trechos
de shows e notícias relativas a artistas do setor. Cinematraz trailers, listas e ou análises de filmes e
novidades da indústria. Humor tem trechos de comédia stand-up, esquetes, piadas, entrevistas com
foco em brincadeiras e memes. Culinária concentra não só receitas, mas também trechos de
programas sobre o assunto.
Games apresenta trailers de jogos, análises de lançamentos e trechos de gameplays. Vlog
envolve o tradicional formato de fala do YouTube com pessoas de frente para a câmera fazendo um
relato sobre assuntos diversos, que no caso desta pesquisa não se encaixam em outra categoria.
Bastante variada, em Estilo de vida estão tutoriais de maquiagem, saúde, decoração, economia,
coaching ou dicas utilitárias do cotidiano, além de notícias envolvendo celebridades. O tema
Curiosidades engloba listas, explicações e vídeos sobre temas como História ou Ciências. Novela
traz trechos, análises ou resumos de capítulos de teledramaturgias de emissoras da televisão aberta.
Já Infantil é uma categoria para vídeos destinados exclusivamente a crianças, como brincadeiras,
postagens de canais que tem faixas etárias mais jovens como público e “desafios” entre youtubers.
Por fim, Religião tem vídeos oficiais de sacerdotes, padres ou pastores, além de publicações de
trechos de livros sagrados ou mensagens relacionadas a crenças.
O terceiro passo da metodologia envolveu separar os vídeos de política, determinar a
relevância da presença dessas postagens na aba “Em Alta” e analisar de perto como o tema está
presente nesse setor da plataforma de vídeos. A primeira aba do banco de dados traz todos os vídeos
coletados, enquanto na segunda aba as publicações repetidas foram excluídas da tabela para melhor
verificação da variação dos resultados. A terceira aba traz somente os vídeos de temática política e
uma nova categorização temática relativa ao assunto abordado.
Ao todo, foram coletados 2.090 vídeos ao longo do período. Sem as repetições de postagens
ao longo do dia, entretanto, a análise vai para 1.129 vídeos. Destes (como retratado em GRÁFICO
01), 116 são de Política, o que indica uma proporção de 10,27%. Futebol é o tema mais presente
(21,08%), Humor é a segunda categoria mais frequente (13,34%) e, se as categorias Novela,
Música, Cinema e Games forem combinadas em Entretenimento, ela se torna a segunda colocada
com 19,66% — o que não aconteceu por decisão do autor para melhor observação das temáticas.
Política seria o quarto assunto de maior frequência na plataforma.
É possível afirmar que Futebol é o conteúdo líder em publicações ao aproveitar algumas das
características do YouTube, como privilegiar o vídeo, o carregamento rápido de publicações mesmo
sem uma conexão rápida com a internet e o fácil compartilhamento do site. O fato do período da
coleta envolver a final da Copa do Mundo de 2018 não é tão influente: após o torneio e o retorno do
Campeonato Brasileiro, a frequência de vídeos do Esporte permanece alta.
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GRÁFICO 01 – OS TEMAS DE VÍDEOS ENCONTRADOS DURANTE A PESQUISA
FONTE: ARQUIVO DO AUTOR (2018)

Uma análise dos vídeos do tema Política mostra alguns pontos em comum entre as
publicações. Alguns canais se repetem: Jovem Pan (14 vezes) e Os Pingos nos Is (10 vezes) são
responsáveis por postagens de telejornais, enquanto Joice Hasselmann TV (9 vezes), A MISSÃO
TV (7 vezes) e Nando Moura (5 vezes) são canais reconhecidos pelo conteúdo conservador e
autoproclamado de direita. O canal OverdoseOficial (7 vezes) é o principal vetor de vídeos relativos
à classe dos caminhoneiros enquanto Conversa Afiada com Paulo Henrique Amorim (4 vezes) e
Blog da Cidadania (3 vezes) são mais identificados com ideais da esquerda. Por fim, o canal
DESPERTE. - Thiago Lima - (4 vezes) é o vetor mais encontrado em vídeos de política
internacional.
Já os temas encontrados no vídeo (GRÁFICO 02) envolvem as seguintes categorias: Lula,
Gleisi ou PT, com vídeo sobre o habeas corpus do ex-presidente, discursos da presidente nacional
do PT ou outros membros do partido; Jornal, que são publicações de telejornais ou programas de
notícia para a internet; Bolsonaro, quando o assunto diz respeito ao na época pré-candidato à
presidência pelo PSL; Militares, com apoio a um movimento intervencionista ou debate de temas
relacionados; Política internacional, a respeito de outros governos ou até mesmo teorias da
conspiração envolvendo nações estrangeiras; Malala, com críticas a respeito da visita da ativista
Malala Yousafzai ao Brasil; Caminhoneiros, com transmissões ao vivo e novidades de protestos da
categoria. Temas menos presentes envolvem o presidente Michel Temer, o juiz Sérgio Moro ou
membros do Supremo Tribunal Federal (STF), críticas aos meios de comunicação (Mídia), o
também então pré-candidato Ciro Gomes e uma publicação institucional — no caso, uma
transmissão da TV Senado.
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GRÁFICO 02 – OS SUBTEMAS DOS VÍDEOS DE POLÍTICA ENCONTRADOS NA PESQUISA
FONTE: ARQUIVO DO AUTOR (2018)

Assim como o tema Futebol seguiu competições em andamento, em Política há também a
maior presença de assuntos do momento. No caso, os fatos mais encontrados envolvem um pedido
de habeas corpus concedido (e posteriormente negado) ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, a
convenção partidária pré-eleitoral do Partido Social Liberal (PSL) e repercussões finais da greve
dos caminhoneiros realizada em maio de 2018.
Nota-se ainda que vídeosao vivo(e que viram parte do catálogo de um canal) possuem
tendência a aparecer no “Em Alta”, possivelmente pela alta quantidade de comentários durante uma
transmissão. Exemplos são o programa Os Pingos nos Is15 e as publicações da classe dos
caminhoneiros16. A Google, entretanto, não se pronuncia a respeito de um favorecimento.
Além disso, vários dos vídeos não trazem alto valor de produção. Eles envolvem montagens
simples com uma narração coberta por imagens estáticas ou o formato vlog, que nada mais é do que
uma câmera apontada para o produtor de conteúdo e uma edição básica. Isso indica que não é
necessário um grande investimento técnico para que vídeos de Política viralizem na plataforma — o
que não significa que qualquer publicação tenha a garantia de sucesso na rede. Além disso, mostra
que o YouTube pode servir como um meio de resposta a conteúdos veiculados na televisão e nos
jornais, sem necessariamente utilizá-los de forma meramente replicada, como acontece nos demais
temas observados.

15

Uma das edições coletadas, transmitida em 11 de julho de 2018, está disponível aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=M7EeYdAXzkU.
16
Um exemplo é o vídeo "🔴AOVIVO - ATENÇÃO RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT EM SÃO PAULO
BLOQUEADA! INTERVENÇÃO JÁ", que está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-HKyAJd5bss.
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5. CONCLUSÃO
A internet pode ser vista como uma arena virtual para esses atores, e publicar um vídeo no
YouTube com o objetivo de fortalecer um ponto de vista é um repertório de ação personalizada,
mas que demonstra um pensamento coletivo. A análise mostra que a política é um tema com
presença na plataforma de vídeos, embora não seja o tema mais frequente. Isso indica que o site
deve apresentar ainda mais conteúdo em um período de alta presença do tema na agenda pública,
como no eleitoral.
Entretanto, a democratização defendida pela Google não é vista de forma integral, pois a aba
“Em Alta” acaba repetindo criadores de conteúdo com bastante frequência. Porém, deve-se destacar
a importância dessa seção, pois ela é de fato bastante plural em temáticas e pode servir como passo
inicial em navegação.Ao analisar os temas dos vídeos da coleta, é possível confirmar a afirmação de
Silva (2016) e May (2015) de que o YouTube se tornou um substituto ou complemento da televisão.
Uma grande quantidade dos vídeos, de política ou não, tratam de conteúdos exibidos no meio —
sejam comentários ou reações ou replicações diretas de trechos da programação. A emissora SBT
possui um canal oficial na plataforma, posta trechos e capítulos completos de novelas e se beneficia
bastante do "Em Alta" por conta dessa empreitada. Já no caso de Política, a independência de outros
meios de comunicação é mais acentuada e a produção de conteúdo tende a ser mais original.
Os assuntos políticos mais presentes indicam críticas ao governo do PT, tendências ao
candidato Jair Bolsonaro e simpatizantes de intervenção militar. Não devemos assumir, entretanto,
que o fato de um posicionamento político sobrepor o outro em números tão altos signifique algum
tipo de favorecimento da rede social. O que é possível afirmar é que a polarização política está
presente, com extremos ideológicos representados. Vale ressaltar que esta pesquisa exploratória não
leva em conta plataformas como WhatsApp ou Facebook, também de alta divulgação de vídeos,
assim como não realizou a coleta por quantidade de visualizações. Além disso, a veracidade dos
discursos não foi comprovada e a questão semiótica de títulos e imagens de destaque, que possuem
importância na captação da atenção do espectador, também não são objetos do estudo.
May (2015, p. 507) sugere em sua análise da política norte-americana que o YouTube e
outras plataformas de vídeo são mais focadas em entretenimento e estilo de vida, mas durante o
período eleitoral sofrem uma transformação e mostram também potencial e capacidade de ser um
canal de comunicação política. Não é possível verificar este fato com a coleta deste artigo, realizada
pouco antes do início da campanha eleitoral. Porém, o potencial de fato foi detectado neste estudo
com base nos produtores brasileiros de conteúdo político, e deve ser explorado em pesquisas
futuras.
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Análise da cobertura internacional dos portais Folha de São Paulo e O Globo na editoria
‘mundo’1
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RESUMO
Este artigo pretende compreender de que maneira é feita a cobertura internacional nos dois
principais portais noticiosos brasileiros: O Globo e Folha de São Paulo. Parte-se da hipótese de que
países desenvolvidos, especificamente os Estados Unidos, ocupam maior espaço na editoria
‘mundo’ em relação aos países latino-americanos. Deste modo, acredita-se que existe uma
supervalorização de determinados países na editoria em questão. Para isto, o objetivo do trabalho é
de sistematizar aspectos presentes nas notícias, como tema, gênero, formato e valor-notícia.
Observar essas variáveis seria um caminho para compreender, de modo geral, como se dá a
cobertura da editoria ‘mundo’ dos dois portais. Conforme uma análise prévia pode-se constatar que
o país mais recorrente seria os Estados Unidos. Uma das possíveis justificativas seria pelo fato dos
portais utilizarem conteúdo de agências de notícia. A partir desse panorama, traçamos como os
países estão enquadrados nas notícias internacionais, bem como quais deles estão pautando os
portais noticiosos.
Palavras-chave: Tematização; portais noticiosos; comunicação; América Latina.
1. INTRODUÇÃO
Este paper faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso da primeira autora, cujo objetivo é
fazer uma análise da editoria mundo dos portais Folha de S. Paulo e O Globo, com a finalidade de
compreender de que modo esses portais realizam a cobertura internacional, com atenção especial
para o espaço ocupado pelos países da América Latina. Para este trabalho, o recorte visa dar um
panorama sobre o tipo de cobertura feita pelos portais em questão. Para atender esse objetivo, foram
coletadas todas as notícias da editoria mundo dos dois portais, no período entre o dia 1 a 15 de abril
e 15 a 20 de maio de 2018. Deste modo, a análise compreende um período de 21 dias, compondo
um corpus com 680 notícias. A metodologia utilizada é a de conteúdo quantitativa, onde os dados
foram coletados a partir de um livro de códigos que auxiliou na categorização das notícias.
O trabalho parte da hipótese principal de que alguns países aparecem mais na cobertura,
enquanto que a América Latina ganha espaço nas notícias quando se trata de temas polêmicos,
como imigração e segurança. A ênfase na América Latina decorre do fato de que os portais em
questão são brasileiros, e suspeita-se que esses portais optam por pautar assuntos sobre países mais
distantes culturalmente, pela influência que eles têm em âmbito mundial. Parte-se do pressuposto de
que há um problema em privilegiar espaço aos países que não necessariamente correspondem à
realidade do país de origem desses dois portais escolhidos. Além disso, entende-se que a América
Latina é apresentada nas notícias negativamente, colaborando para que esteja subrepresentada,
conforme aponta Barbosa (2005).
As bases teóricas que auxiliaram esta pesquisa são a teoria do agendamento (McCOMBS,
1
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2009), teoria da geopolítica da mídia (STEINBERGER, 2005), bem como discussões sobre a
representação da América Latina na mídia brasileira (BARBOSA, 2005) e notícia como um produto
à
venda
(MEDINA,
1978)
O artigo está dividido da seguinte maneira: no primeiro tópico são apresentadas as
discussões teóricas que embasam a produção desta pesquisa, colaborando para uma discussão sobre
a representação da América Latina na mídia e a influência no imaginário popular. O segundo tópico
explica o desenho metodológico do trabalho, seguido da apresentação dos dados. A terceira parte
apresenta os primeiros resultados obtidos através da interpretação dos dados. Por fim, apresentamse as conclusões preliminares.
2. COBERTURA DA AMÉRICA LATINA E DISCUSSÃO TEÓRICA
Neste tópico apresentamos as teorias que embasam esta pesquisa. A seguir, discute-se sobre
o jornalismo internacional, baseado em suas especificidades e seu processo de produção no Brasil,
com ênfase na América Latina. Debate-se a falta de informação a respeito desses países nos dois
portais, bem como aspectos da rotina jornalística, como os valores-notícia. A segunda parte trabalha
com as principais teorias do jornalismo que embasam este trabalho, como a teoria do agendamento
e também os discursos geopolíticos da mídia internacional.
2.1 JORNALISMO INTERNACIONAL E A COBERTURA DA AMÉRICA LATINA
A história do continente latino-americano envolve um período de colonização por países
europeus e, mais tarde, a instauração de ditaduras, que a colocaria em uma situação de
subdesenvolvimento (NEVES; LIEBEL, 2015). Durante muito tempo, essa região teve seus
recursos naturais explorados e seus traços culturais típicos ignorados. Na década de 1980, o mundo
viva um contexto de pós-guerra mundial e os conflitos de Guerra Fria, evidenciando uma disputa
entre Rússia e Estados Unidos. Todos esses processos impactaram a cultura local da América
Latina, porque havia uma disputa político-econômica entre as duas potências. No entanto, há ainda
certa desconexão em termos socioculturais na região. Nesse caso, o jornalismo seria importante,
tendo em vista que o problema pode estar na falta de informação e conhecimento de sua própria
realidade regional (BARBOSA 2005). Acredita-se que a repetição de alguns países e a omissão de
outros na mídia interfere na identidade latino-americana, pois se percebe, através da historicidade,
que a mídia brasileira pareceu desconsiderar essa aproximação cultural e regional, privilegiando
espaço em seus jornais para notícias sobre outras nações, mais desenvolvidas e distantes.
Logo, após um longo período de desvalorização e submissão da América Latina em relação
a culturas dominantes que a colonizaram, houve também a influência estadunidense na região.
Conforme aponta Silva (2005), no jornalismo essa influência se deu através dos valores de
objetividade. Se considerarmos que o jornalismo é responsável por transmitir, através das notícias,
uma visão dominante, a visão que o povo tem sobre si mesmo e sua cultura depende do tratamento
que os veículos de comunicação irão dar ao tratar suas informações. Para Barbosa (2005), o modelo
de fazer jornalismo que é encontrado hoje no Brasil, por exemplo, é herdado dos Estados Unidos, o
que significa que há indícios de um ideal norte-americano passado para os países latinos. Daí
decorre a importância de entender de que maneira essa influência dos Estados Unidos colabora para
a valorização de uma cultura em detrimento de outra.
Para Medina (1978), a informação jornalística é consequência oriunda das necessidades de
um sistema econômico vigente. A partir disto, idealiza-se a informação como um direito de todos.
Essa questão diz respeito ao liberalismo, onde “a verdade resulta da livre concorrência de opinião
num mercado aberto” (MEDINA, 1978, p.18). Um problema decorrente disso, segundo a autora,
seria de que se constrói uma lógica onde a informação torna-se um produto à venda da indústria.
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Neste caso, entende-se que a comunicação de massa é vista como indústria cultural.
Dessa forma, um problema presente na mídia seria o fato de que ela escreve com intuitos
que estão mais atrelados a interesses particulares do que o interesse público, falando para pessoas
específicas e não integralmente para toda a América Latina. Nota-se, num primeiro momento, que o
jornalismo praticado dentro do território brasileiro, principalmente nos veículos tradicionais da
mídia, mantém certo distanciamento dos países vizinhos, demonstrando nos meios de comunicação
uma realidade que se parece mais com os Estados Unidos. Paradoxalmente, o Brasil é um país que
se aproxima mais da América Latina, se levarmos em consideração processos históricos, sociais e
culturais.
2.2 O AGENDAMENTO E AS DISPUTAS GEOPOLÍTICAS
A teoria do agendamento afirma sobre a eficiência dos meios de comunicação em
influenciar sobre aquilo que vamos pensar sobre determinados acontecimentos. Para McCombs
(2009, p. 19), há uma “necessidade dos veículos noticiosos de selecionar e destacar alguns poucos
tópicos em seus relatos como sendo as notícias mais salientes do momento”. Isso faz com que os
veículos sejam bastante eficientes em nos dizer sobre o que pensar. Quando aderimos em nossa
agenda a uma opinião que já vem estruturada, estamos aceitando uma ‘realidade’ carregada de uma
visão particular, colaborando para que a mesma seja propagada. Assim como também estamos
sujeitos a atribuir relevância a algo pelo simples fato de que está na agenda dos veículos noticiosos.
Os jornais e as mídias, no geral, nos alertam sobre os acontecimentos e fatos que devem ser
considerados importantes. Dessa forma, McCombs (2009) afirma que a repetição de tópicos
colabora para que o público estruture novas opiniões, de acordo com aquilo que decide ser
importante. A repetição de notícias sobre os Estados Unidos, além de demonstrar uma
desvalorização da cultura latino-americana por parte dos produtores, significa também dizer ao
público que discutir estes assuntos são mais importantes, implicando no silenciamento da América
Latina. Isso porque há uma predominância de assuntos relacionados a países desenvolvidos
economicamente na editoria internacional.
Para Barbosa (2005), a América Latina e suas reais representações culturais (negra,
indígena, mestiça) não estão presentes nos noticiários e, quando estão presentes, são
subrepresentadas. “Quando ocupam as páginas dos jornais – estão relacionados com notícias
sensacionalistas. Entre os temas preferidos estão o narcotráfico, o futebol e os desastres naturais”
(BARBOSA, 2005, p.35). Isto tem total relação com o fato de nós, brasileiros, não nos
reconhecermos como latino-americanos. A partir disto, sabemos que a mídia é responsabilizada, de
certo modo, pela estruturação da opinião pública, mesmo que esta organização seja um tanto
quanto imperfeita. Há uma relativa distância entre o evento tal como é e o tratamento dado a ele,
que posteriormente influenciará a opinião pública. A aplicabilidade deste conhecimento nos ajuda
a compreender a partir de quais fatos as pessoas embasam suas opiniões. É importante questionar a
partir de quais relatos jornalísticos construímos a opinião, por quem são enunciados, bem como
avaliar a distância destes enunciadores, tendo em vista que pode ser uma realidade editada sob a
ótica
de
alguém
distante.
Tendo isto em vista, Steinberger (2005) afirma que a teoria da geopolítica da cultura tem o
intuito de explicar o discurso como modo de instituição geopolítica, ou seja, a autora afirma que as
redes de relações podem ser explicadas através do discurso geopolítico, onde a palavra institui a
coisa. É válido ressaltar que o conceito de ‘cultura’ tido como referência na obra de Steinberger
(2005) diz respeito a um campo de disputas entre realidades do sistema sociopolítico mundial.
”Este berço da geopolítica como saber institucionalizado encontra respaldo também na mídia,
através de correspondentes estrangeiros desempenhadas por vários representantes do pensamento
geopolítico” (STEINBERGER, 2005, p.123). Neste caso, a mídia se estabelece como fonte de
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disseminação das significações sociais, afirmando uma geopolítica da mídia, onde os discursos
definem novas representações sociais. Entende-se que o discurso é utilizado como ferramenta para que territórios
geopolíticos afirmem uma visão. Sendo assim, os discursos que circulam no espaço público internacional podem, em alguns casos,
estabelecer uma hierarquia geopolítica sustentada através da mídia, sendo o espaço resultado de uma produção

social, “onde o imaginário popular e também os discursos geopolíticos são, em boa medida, os
discursos da cultura midiática, em especial, discursos do jornalismo internacional” (Steinberger,
2005, p.125).
3. DESENHO METODOLÓGICO
A pesquisa em questão tem por objetivo analisar todas as notícias publicadas na editoria
“mundo” dos portais Folha de S. Paulo e O Globo no período de 1 à 15 de abril e 15 à 20 de maio.
Esta visa compreender, de modo comparativo, como dois portais de notícias brasileiros fizeram a
cobertura da editoria em questão. Esse movimento serviu para um mapeamento do que está sendo
publicado na editoria mundo dos dois portais e, consequentemente, para testar a hipótese da
pesquisa. Sendo assim, conforme discutido anteriormente, parte-se do pressuposto de que os países
da
América
Latina
são
subrepresentados
nos
portais
brasileiros.
A metodologia escolhida é a análise de conteúdo quantitativa. Entende-se por pesquisa
quantitativa aquela onde se faz a coleta de informações com o auxílio de técnicas que podem ser
complexas ou simples, mas objetiva oferecer o resultado mais objetivo possível, evitando as
distorções. Além disso, a pesquisa quantitativa possibilita generalizar os resultados e fazer uma
análise comparativa.
O quantitativismo tem seu lugar na ciência por se tratar de um conjunto de
técnicas de pesquisa social e análise que, ao ser bem aplicado, permite
relacional descobertas sobre padrões de comportamento social com
implicações nas teorias sociais já existentes” (CERVI, 2017, p.9).
A análise quantitativa da cobertura dos dois portais foi feita através de um livro de códigos
adaptado que tem como base uma pesquisa maior realizada em parceria entre a Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA), da qual as
autoras fazem parte. As variáveis utilizadas neste trabalho são: formato, gênero, tema, valoresnotícia, relação com os Estados Unidos e quais países mais aparecem na cobertura. Os dados do
corpus da coleta foram gerados a partir do software estatístico SPSS, dando condições para a
interpretação dos resultados.
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
O primeiro dado apresentado diz respeito aos formatos utilizados pelos dois portais para
apresentar as notícias. Já neste primeiro momento observa-se uma proximidade entre Folha de S.
Paulo e O Globo. Ao longo do texto será possível perceber que há muitas semelhanças na cobertura
dos dois portais.
TABELA 1- Formato das matérias da editoria mundo nos dois portais
Portal
Frequênci
%
a
Folha
Texto e Foto
295
99,7
Texto, foto e vídeo
1
0,3
Total
296
100,0
O
Texto
1
0,3
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Globo

Foto/Galeria/Fotolegen
5
da
Vídeo
1
Texto e Foto
345
Texto, foto e vídeo
3
Total
355
Fonte: Elaboração própria (2018)

1,4
0,3
97,2
0,8
100,0

A primeira variável analisada foi ‘Formato’, onde se nota que o mais predominante foi ‘texto
e foto’ nos dois portais, como podemos observar na tabela 1, acima. No entanto, O Globo se
destacou por apresentar uma diversidade maior nos formatos de suas matérias, onde se pode
perceber que havia a opção ‘texto’, onde as matérias não tinham nada além do texto, e também
‘foto/galeria/foto-legenda’, quando não havia texto, somente fotos legendadas. Em relação à
categoria ‘texto, foto e vídeo’, ambos os portais apresentaram baixa porcentagem. Essa primeira
variável indica que, embora estejamos falando de dois portais de notícias, as matérias apresentadas
ainda seguem o padrão herdado do jornal impresso – texto e imagem. Não há quase publicações
multimídia (0,3% para a Folha de S. Paulo e 0,8% para O Globo), embora a internet ofereça essa
possibilidade. Os assuntos internacionais são tratados de modo tradicional, sem explorar as
potencialidades da rede, que seria uma forma de tornar esse conteúdo mais didático ao público.
O próximo dado diz respeito ao gênero das matérias. As notícias internacionais são tratadas
mais pelo jornalismo informativo ou de opinião? A tabela 2, a seguir, traz os resultados.
TABELA 2- Gênero dividido entre os dois portais
Portal
Frequência
%
Folha
Informativo
269
91,2
Opinativo
26
8,8
Total
295
100,0
O Globo
Informativo
327
92,1
Opinativo
28
7,9
Total
355
100,0
Fonte: Elaboração própria (2018)
Como se pode observar, tanto O Globo quanto a Folha tinham matérias predominantemente
informativas. Vale destacar que na Folha o percentual do gênero opinativo foi maior que no Globo,
embora com uma diferença pequena. Em ambos os portais os artigos e colunas não chegaram a
10% do conteúdo publicado, demonstrando que o interesse é em relatar os fatos, e não oferecer
interpretações claras sobre eles.
O próximo dado apresentado diz respeito ao tema das notícias publicadas no portal O Globo
e Folha de S. Paulo. Os temas foram classificados em: ‘Campanha Eleitoral ou Partidos Políticos’;
‘Relações diplomáticas e políticas institucionais’; ‘Economia’; ‘Políticas Públicas’; ‘Meio-ambiente
e desastres naturais’;Segurança Pública e Internacional’; ‘Desvio Normativo e Desvio ético-moral’;
‘Acidentes’; ‘Variedades/Cultura’; ‘Imigração e Fluxos imigratórios’ e ‘Greve e Protestos’,
conforme pode ser visto no gráfico 1, que traz os resultados agrupados.
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GRÁFICO 1 – Temas das notícias da editoria mundo
Fonte: Elaboração própria (2018)

O primeiro gráfico aponta que ‘segurança pública e internacional’ foi o tema mais recorrente
na cobertura da editoria “mundo” (22,9%), seguido de ‘desvio normativo e ético-moral’ (18,6%).
Em terceiro estão as matérias sobre ‘relações diplomáticas e políticas institucionais’. Um dado que
chama a atenção é o percentual de notícias sobre ‘variedades/cultura’, que representa 12% das
notícias coletadas. Para saber como esses temas estão distribuídos de acordo com cada portal,
apresentamos a tabela 3, a seguir.
TABELA 3 – Temas das notícias da editoria “mundo” de acordo com o portal
Portal
Folha O Globo Total
Campanha eleitoral ou
8,7%
8,2%
8,4%
partidos políticos
Relações diplomáticas e
39
60
99
políticas institucionais
13,5%
17,0%
15,5%
Economia
11
6
17
3,8%
1,7%
2,7%
Políticas públicas
2
2
4
0,7%
0,6%
0,6%
Meio ambiente e
6
4
10
desastres naturais
2,1%
1,1%
1,6%
Segurança pública e
67
80
147
internacional
23,0%
23,3% 22,7%
Desvio normativo e
55
64
119
ético-moral
18,6%
19,1% 18,2%
Acidentes
22
11
33
7,6%
3,1%
5,2%
Variedades/Cultura
30
48
78
12,2%
10,4% 13,6%
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Imigração e fluxos
migratórios
Greves e protestos

16
5,6%
9
3,1%
6
2,1%
288
100,0%

Outros
Total

21
6,0%
21
6,0%
6
1,7%
352
100,0%

37
5,8%
30
4,7%
12
1,9%
640
100,0%

Fonte: Elaboração própria (2018)
A partir tabela percebemos que de fato o tema que mais apareceu nos dois veículos foi
‘Segurança pública e internacional’, correspondendo a 23,3% das notícias publicadas na Folha e
22,7% n’O Globo. Em segundo estão as matérias classificadas em ‘Desvio normativo e éticomoral’, com 19,1% e 18,6%, respectivamente. Os dois portais também apresentaram percentual
muito próximo de notícias sobre ‘variedades/cultura’. O que difere mais entre as temáticas dos dois
portais são as matérias sobre ‘relações diplomáticas e políticas institucionais’, com 13,5% na Folha
e 17% n’O Globo; e ‘greves e protestos’, que também foram mais presentes n’O Globo (6%) do que
na Folha (3,1%).
Na tabela a seguir apresentamos os valores-notícia presentes nas publicações. Aqui
observamos que ambos os portais apresentaram notícias com critérios de noticiabilidade muito
próximos. Essa variável nos indica que valores do jornalismo são mais recorrentes nas notícias
publicadas, ou seja, quais atributos aquele fato têm que o fez se tornar notícia.
TABELA 4 - Valores-notícia presentes nos dois portais
Portal
Folha
Poder de Elite
Celebridades
Entretenimento
Surpresa
Fatos Negativos
Fatos Positivos
Violação de direitos
humanos
Relevância
Agenda de
Comunicação
Total

O Globo

N
%
229 28,5%
9 1,1%
13 1,6%
20 2,5%
172 21,4%
47 5,9%

% de
casos
77,9%
3,1%
4,4%
6,8%
58,5%
16,0%

87 10,8%

29,6%

224 27,9%

76,2%

N
%
294 30,4%
37 3,8%
39 4,0%
8 0,8%
205 21,2%
46 4,8%
79

% de
casos
82,8%
10,4%
11,0%
2,3%
57,7%
13,0%

8,2%

22,3%

256 26,5%

72,1%

2

0,2%

0,7%

2

0,2%

0,6%

803

100,0
%

273,1%

966

100,0
%

272,1%

Fonte: Elaboração própria (2018)
Essa variável é dividida entre ‘Poder de Elite’; ‘Celebridades’; ‘Entretenimento’; ‘Surpresa’;
‘Fatos Negativos’; ‘Fatos Positivos’; ‘Violação de Direitos Humanos’; ‘Relevância’ e ‘Agenda da

661

Comunicação’4. Ao observar o percentual de casos, o resultado obtido foi de que ‘Poder de Elite’,
‘Relevância’ e ‘Fatos Negativos’ foram os mais recorrentes nos dois portais e nessa ordem. Um
ponto que diferencia os dois veículos diz respeito aos valores ‘Celebridades’ e ‘Entretenimento’. O
Globo apresentou bem mais notícias que tinham essas características do que a Folha de S. Paulo.
Um exemplo desse tipo de matéria abordada na editoria “mundo” foi “Casamento real terá comida
tradicional servida em formato inovador”, do dia 17 de maio de 2018. Embora seja uma matéria de
puro entretenimento, e que não oferece nenhuma discussão substancial para o debate público, ela foi
publicada
na
parte
dedicada
aos
fatos
internacionais
do
portal.
A próxima variável analisada diz respeito aos países que aparecem na cobertura dos portais.
A média de países em cada matéria foi de 1,43 para a Folha e 1,34 para O Globo, com mediana de
um. Isso significa que metade das matérias de ambos os portais abordava apenas um país. A tabela a
seguir traz os países que mais interessam a esta pesquisa, excluindo-se, neste momento, os demais
abordados nas matérias.
TABELA 4 - Número de vezes que cada país aparece nas matérias
Países
Portais
Folha de S. Paulo
O Globo
Freq.
Freq.
Argentina
2
4
Bolívia
3
2
Colômbia
7
8
Equador
4
6
Estados Unidos
110
88
México
4
18
Peru
2
3
Rússia
33
35
Síria
35
27
Venezuela
37
38
Fonte: Elaboração própria (2018)
Conforme o observado na tabela acima, notamos que a hipótese de que os Estados Unidos
apareciam mais nas notícias em relação aos países da América Latina foi confirmada. Tanto na
Folha de S. Paulo quanto n’O Globo há uma predominância de países distantes culturalmente da
região de origem dos portais. Em seguida, Rússia e Síria são os mais frequentes nas notícias da
editoria mundo. A razão para isso seria porque as matérias com Rússia e Síria citadas, de um modo
geral, tinham relação temática com os Estados Unidos, quer seja por envolvimento diplomático ou
por conflitos armados. Além disso, os recentes acontecimentos na Venezuela, como presos
políticos, crise econômica, hipótese de eleição presidencial fraudável e rebelião carcerária são
alguns dos exemplos que justificam a grande frequência do país nos portais. Tal situação evidencia
o argumento inicial deste trabalho, de que a América Latina só aparece nos portais efetivamente
quando está em situação negativa.
A penúltima característica analisada é a quantidade de matérias que tinha relação entre os
Estados Unidos com outros países, ou somente matérias sobre os Estados Unidos. O que se percebe,
conforme demonstra o gráfico 2, é que a presença dessa categoria na Folha de S. Paulo (57,5%) era
maior do que n’O Globo (42,5%). Isso oferece pistas sobre a influência do país na seleção de
notícias entre os dois portais em questão.

4

Vale destacar que, neste caso, as categorias não são excludentes, ou seja, uma notícia poderia ter mais de um atributo.
Portanto, o percentual total ultrapassa os 100%.
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GRÁFICO 2 - Relação das notícias dos dois portais com os Estados Unidos
Fonte: Elaboração própria (2018)

Neste caso, mais da metade das publicações do portal O Globo não tem relação com os
Estados Unidos, referindo-se a outros países, ao contrário da Folha de S. Paulo, onde mais da
metade de seu percentual aponta uma maior recorrência do país em sua editoria. Com o intuito de
verificar se há uma relação significativa entre a relação com os Estados Unidos e a variável tema,
aplicamos o teste do Qui-quadrado. Esse teste indica se existe relação significativa entre as
variáveis (sig < 0,05), e os resíduos padronizados mostram onde está a força da relação (±1,96).
TABELA 5 – Relação entre tema e presença dos Estados Unidos
Folha
O Globo
Relação com EUA
Relação com EUA
Ausência Presença
Ausência
Presença
Tema Campanha eleitoral ou partidos
21
4
27
2
políticos
84,0%
16,0%
93,1%
6,9%
1,7
1,2
-2,0
-2,0
Relações diplomáticas e
13
27
36
24
políticas institucionais
32,5%
67,5%
60,0%
40,0%
-1,3
-2,1
2,5
2,2
Economia
9
3
6
0
75,0%
25,0%
100,0%
0,0%
,8
-,9
,7
-1,2
Políticas públicas
1
1
1
1
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
-,2
,2
-,4
,7
Meio ambiente e desastres
4
2
3
1
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naturais

66,7%
33,3%
,3
-,3
Segurança pública e
44
25
internacional
63,8%
36,2%
,6
-,7
Desvio normativo e ético-moral
22
34
39,3%
60,7%
-1,9
2,2
Acidentes
19
4
82,6%
17,4%
1,5
-1,8
Variedades/Cultura
18
12
60,0%
40,0%
,1
-,1
Imigração e fluxos migratórios
10
7
58,8%
41,2%
,0
,0
Greves e protestos
6
4
60,0%
40,0%
,1
-,1
Outros
6
0
100,0%
0,0%
1,3
-1,6
Total
173
123
58,4%
41,6%
Folha: Qui-quadrado 38,494 | sig 0,000
O Globo: Qui-quadrado 41,075 | sig 0,000
Fonte: Elaboração própria (2018)

75,0%
,0
66
82,5%
,8
42
64,6%
-,9
9
75,0%
,0
45
93,8%
1,6
9
42,9%
-1,7
15
71,4%
-,2
5
71,4%
-,1
264
74,4%

25,0%
,0
14
17,5%
-1,4
23
35,4%
1,6
3
25,0%
,0
3
6,3%
-2,7
12
57,1%
2,9
6
28,6%
,3
2
28,6%
,2
91
25,6%

O teste do Qui-quadrado se mostrou significativo para ambos os portais. Isso significa que
existe uma relação entre os temas que os veículos abordam e se existe a presença dos Estados
Unidos nas matérias. Os resíduos indicam que o país em questão tende a aparecer mais em notícias
cujo tema é ‘relações diplomáticas e político internacional’ (2,5) e ‘desvio normativo e ético-moral’
(2,2) na Folha de S. Paulo. Já n’O Globo, os temas que tendem a enquadrar os Estados Unidos são
‘relações diplomáticas e político internacional’ (2,2) e ‘imigração e fluxos migratórios’ (2,9). A
seguir, apresentamos as principais conclusões do trabalho.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia central deste trabalho foi oferecer um panorama de como é feita a cobertura
internacional nos portais Folha de S. Paulo e O Globo. No decorrer da pesquisa, identificamos quais
países estavam disputando maior espaço na editoria mundo, levando em conta as contribuições da
teoria da influência geopolítica na mídia (STEINBERGER, 2005). A ideia era de que a repetição
dos mesmos países ao longo das notícias indicaria a subrepresentação da América Latina nos dois
portais, além de reforçar a estereotipação da opinião pública.
Uma questão relevante a ser considerada, no entanto, é o fato de que um número bastante
considerável das matérias citava ou tinha alguma relação com os Estados Unidos, mesmo que o
foco da notícia não fosse esse país especificamente. Um exemplo disso foram os conflitos do
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Oriente Médio e o diálogo diplomático entre EUA e Coréia do Norte. Outro assunto bastante
recorrente eram matérias que traziam à tona a disputa política entre Estados Unidos e Rússia. O
problema reside no fato de que os dois portais analisados são brasileiros, e a situação dos nossos
vizinhos latino-americanos quase não é abordada nos referidos portais. Além disso, muitas
publicações não tinham sequer relevância jornalística.
Para ilustrar essa situação, é válido ressaltar que os portais destinaram parte de suas
publicações para matérias sobre o casamento real, evidenciando a cultura inglesa, enquanto que a
Venezuela apareceu pejorativamente em todas as notícias, sempre destacada por sua crise
econômica e política. Essa situação se repetiu em relação à Colômbia, Brasil e outros países latinoamericanos. As notícias que tinham o gênero opinativo muitas vezes eram escritas por jornalistas
brasileiros, mas tratavam de temas políticos dos Estados Unidos e conflitos do Oriente Médio.
Embora os assuntos sejam relevantes, a repetição desses temas na agenda da mídia se mostrou
insistente.
Verificamos também que os conteúdos eram, em boa medida, oriundos de agências
internacionais de notícia. Isso significa que estamos sendo representados nos portais aos olhos
estrangeiros e sendo também pautados por eles. Surge, então, a questão de que estamos adotando
valores-notícia de outros países em nosso jornalismo. Dada a situação, é possível afirmar que a
cobertura internacional dos dois principais portais noticiosos brasileiros é, na verdade, uma
reprodução do jornalismo praticado fora do Brasil. Isso leva ao silenciamento da América Latina
em relação à opinião pública, uma vez que, conforme afirmou McCombs (2009), os assuntos na
agenda da mídia tornam-se, em boa medida, os assuntos da agenda do público.
Além disso, com base nos dados analisados nas tabelas e gráficos supracitados, a cobertura
internacional dos portais Folha de S. Paulo e O Globo nos dão um panorama sobre como os países
estão enquadrados nas notícias da editoria ‘mundo’. Percebemos que tanto a Folha de S. Paulo
quanto O Globo optam por notícias com poder de elite, relevância e fatos negativos. Isso nos indica
que há bastante destaque para personalidades importantes e situações de disputa de poder, com
chamadas geralmente negativas. O valor relevância esteve presente na maioria das notícias por ser
um dos elementos mais importantes para o jornalismo. Embora o portal O Globo tenha se mostrado
bastante interessado em noticiar sobre celebridades e entretenimento, o vínculo político ainda
prevaleceu
em
suas
notícias.
Quanto ao gênero, as matérias eram maioritariamente informativas. Ambos os portais
apresentaram uma porcentagem muito próximas tanto no informativo quanto no opinativo. Além
disso, enquanto que a Folha preferiu manter um padrão de publicações com ‘texto e foto’ ou ‘texto,
foto e vídeo’, O Globo apresentou uma variedade maior em seus formatos, com fotogalerias,
somente vídeos e somente textos. Quanto à presença dos Estados Unidos, a Folha de S. Paulo
publicou mais matérias relacionadas ao país, uma possível justificativa seria pelo fato de o portal
tratar mais de assuntos de diplomacia e conflitos armados, por exemplo. Já O Globo, além de ter um
número maior de publicações diárias, apresentou uma porcentagem maior sobre entretenimento,
justamente porque traz fotogalerias e notícias sobre famosos com uma frequência maior que a Folha
de S. Paulo.
Foi possível, portanto, mapear como os dois portais cobriram a editoria ‘mundo’. Também
conseguimos compreender quanto os países aparecem e em quais temáticas eles estão enquadrados.
A alta frequência de países como Rússia, Síria e Estados Unidos demonstra que os conflitos
diplomáticos e políticos sociais entre esses países parecem ser considerados mais relevantes que a
América Latina no geral. Conforme discutimos ao longo do paper, essa situação impactaria no
modo como a população reconhece sua própria cultura e identidade. Nosso argumento se sustenta
no fato de que os portais são latino-americanos, mas não oferecem quantidade de espaço equilibrada
entre os países. Há uma influência geopolítica na mídia que se mostra eficiente na prática, através
da repetição de alguns países na editoria responsável pelas notícias internacionais.
665

6. REFERÊNCIAS
BARBOSA, Alexandre. A comunicação sedutora: aspectos da inﬂuência norte-americana. na
comunicação
brasileira.2005.
Disponível
em:
<http://www.redalyc.org/html/4717/471747513002/>. Acesso em: 24 set. 2017
BARBOSA, Alexandre. A solidão da América Latina na grande imprensa brasileira. 2005. 229
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2005.
CERVI, Emerson Urizzi. Métodos quantitativos nas ciências sociais: uma abordagem alternativa ao
feitichismo dos números e aos debate com qualitativistas. 2017
McCOMBS, Maxwell. A Teoria da Agenda: a Mìdia e a Opinião Pública. Petrópolis: Editora
Vozes,2009.
MEDINA, Cremilda. Notícia, um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana e
industrial. São Paulo: Summus, 1978.
NEVES, Ozias Paese; LIEBEL, Vinícius. Os Regimes Militares no Brasil e na América do Sul Historiografia e Perspectivas. Anphlac, São Paulo, v. 1, n. 18, p.56-86, jun. 2015. Disponível em:
<http://revistas.fflch.usp.br/anphlac/article/viewFile/2277/2084>. Acesso em: 30 mar. 2018.
SILVA, Marco Antônio Roxo da. Da luta de classes ao jornalismo neoliberal: imprensa e poder
na década de 1980. 2005.
STEINBERGER, Margarethe Born. Discursos Geopolíticos da Mídia: Jornalismo e imaginário
internacional na América Latina. São Paulo: Educ, 2005.

666

AS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO FACEBOOK COMO ESFERA DE
INTERAÇÕES DEMOCRÁTICAS1
Fernanda Cavassana de Carvalho2
Vitor Matheus Beira Machado3

RESUMO
O paper discute as possibilidade e limitações da rede social on-line Facebook enquanto uma esfera de
conversação e de interação entre cidadãos e instituições democráticas representativas. Como embasamento
teórico, o trabalho discorre acerca da compreensão da Internet como uma esfera pública digital, dadas as
possibilidades comunicativas e os espaços como os das redes sociais on-line. Parte da seção teórica é
dedicada ao que já se registrou sobre o Facebook enquanto ambiente de conversação que se distancia do
modelo de debate público normativamente idealizado. Empiricamente, são analisadas de forma descritiva e
quantitativa as interações ao longo de um ano em 12fanpages oficiais de instituições democráticas de
diferentes dimensões de representatividade, que, convencionalmente, medeiam o debate público brasileiro. O
corpus constitui-se de 61.371 posts que apresentam médias de 450,3 comentários, 717 compartilhamentos e
quase três mil reações. Os resultados apontam para grande variação na quantidade de interações nas páginas,
diferenças e, no que diz respeito aos comentários nas publicações, um distanciamento de um cenário
dialógico, com pouco nível de respostas entre os comentadores. Contudo, comparativamente, também é
possível aferir finalidades distintas de interação com essas publicações a partir do tipo de conteúdo
produzido por fanpage.
Palavras-chave: Política e internet; Esfera pública digital; Facebook; Democracia monitorada.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e a ascensão da Internet e das formas de comunicação on-line estimulou
a discussão sobre considerá-la um novo ambiente de esfera pública. Ao longo dos anos e dos
estudos, esse interesse acabou dividindo os pesquisadores entre aqueles que se consideram mais
otimistas e os pessimistas sobre o conceito de “esfera pública digital”, bem como sobre a origem de
um novo espaço social. Considerando a esfera pública como a arena política e de comunicação da
sociedade, em que se forma a opinião pública, o conceito de esfera pública digital pode ser
concebido como o espaço comunicativo por meio de mídias on-line e/ou sociais, nas quais a
participação é aberta e livre aos que se interessarem (SCHÄFER, 2015). Além disso, uma rede
social on-line, especificamente, tem protagonizado o consumo e difusão de informação no debate
sobre diversos temas, inclusive os políticos. Trata-se do Facebook, a rede social on-line mais
utilizada pelos brasileiros, cidadãos e instituições.
Diante disso, o trabalho tem como ponto de partida a seguinte questão: o Facebook pode ser
considerado uma ampliação ou a constituição de uma esfera pública democrática contemporânea? O
objetivo é discutir potencialidades e limitações da rede social on-line como esfera de comunicação
entre sociedade, considerando seus indivíduos e organizações, e instituições políticas nas
1
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democracias contemporâneas, como a brasileira. De forma a embasar essa discussão,
empiricamentesão explorados dados obtidos diretamente do Facebook, que permitem ilustrar
formas de interação e discussão via comentários que se dá em páginas de instituições que,
tradicionalmente, desempenham a função de mediar o debate público nas democracias
representativas. Diante disso, nosso corpus é formado por 61.737 posts e seus dados de
engajamento de 12 diferentes fanpages ao longo de 365 dias.
A partir daqui, o paper segue dividido em quatro principais partes. Primeiramente,
buscamos discutir teoricamente o que se tem apresentado sobre a esfera pública contemporânea,
considerando as formas de comunicação via Internet, especialmente no cenário de abundância
comunicativa e protagonismo das redes sociais on-line na circulação das informações. Em seguida,
apresenta-se o que já foi registrado na literatura sobre o Facebook enquanto arena de interações
públicas e políticas, e sobre como o debate nesse ambiente tem se distanciado do modelo
normativo. Depois, abordam-se os aspectos metodológicos de nossa análise exploratória, que é
realizada no tópico seguinte, quando os resultados são expostos em uma abordagem descritiva,
comparativa e quantitativa. Por último, são apresentadas algumas discussões e considerações finais,
discorremos sobre as possibilidades e limitações das interações sociais e políticas no Facebook a
partir dos resultados.

2. O FACEBOOK PODE SER CONSIDERADO A NOVA ESFERA PÚBLICA?
As qualidades da comunicação em rede e o maior uso social e político dos ambientes on-line
chamou a atenção de estudiosos desde o advento da internet e discutiram-se suas potencialidades e
limitações para que ela pudesse ser considerada uma nova configuração de esfera pública ou
expansão das esferas públicas vigentes. Assim, passou-se a falar em “esfera pública digital”
(SCHÄFER, 2015). Podemos definir esfera pública como “uma rede adequada para a comunicação
de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e
sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniõespúblicas enfeixadas em temas específicos”
(HABERMAS, 1997, p.92). Já a esfera pública virtual, segundo Schäfer (2015), pode ser
compreendida como o espaço comunicativo por meio de mídias sociais on-line, nas quais a
participação é aberta e livre aos que se interessarem. Inclui-se no rol, portanto, o Facebook.
Da perspectiva tradicional, Habermas (1997, p. 92) ainda afirma que “a esfera pública
constitui principalmente uma estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual
tem a ver com o espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os
conteúdos da comunicação cotidiana”. Portanto, não se pode desassociá-la da compreensão do
debate público. Por mais que se defina esfera pública como um espaço (arena, foro), trata-se de um
ambiente virtual, abstrato, sem delimitações físicas e estruturado pela própria comunicação. É por
isso que a compreensão sobre seus fluxos comunicativos é imprescindível, bem como a finalidade e
formas dos mesmos. Em seu aspecto político, a função da esfera pública “consiste em captar e
tematizar os problemas da sociedade como um todo” (HABERMAS, 1997, p. 97).
Outro ponto a se destacar sobre o tema é o reconhecimento na literatura de que as discussões
sociais se desmembram em distintos espaços, sendo possível aferir diferentes debates públicos em
diversas esferas públicas. Refletindo isso para a rede social Facebook, pode-se tanto concebê-la
enquanto uma das esferas públicas contemporâneas, quanto ser espaço de manifestação e
ressonância de diferentes esferas públicas, ou, ainda, um ambiente virtual formado por diferentes
micro esferas públicas, orgânicas portanto da estrutura da rede social on-line e não excludentes. O
baixo custo de produção e consumo de informação on-line, principalmente em redes sociais que
tendem a ter acessos gratuitos, aparece como uma oportunidade principalmente para a produção de
conteúdo alternativo aos meios de comunicação convencionais que, tradicionalmente, alimentam o
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debate público, como veículos de massa, a exemplo da imprensa e dos canais televisivos. Assim,
haveria um potencial de democratização da comunicação on-line a ser explorado, principalmente
por grupos sociais que não têm espaço, expressão e visibilidade garantidos na comunicação de
massa convencional.
Pasquale (2017) é enfático em afirmar que sites como o Facebook ou o Google não podem
ser considerados como a esfera pública contemporânea. As críticas do autor são válidas,
considerando que o Facebook está longe de se constituir como “uma rede adequada[grifo nosso]”,
enquanto um espaço independente apresentado por Habermas. Trata-se de uma rede enviesada,
como discorremos a seguir. Pasquale (2017) ressalta, principalmente, o fato de Facebook e Google
serem empresas, com fins mercadológicos, e não um espaço público liberal e independente. São
questões próximas do que Hindman (2009) já levantou enquanto obstáculos da Internet para a
prática da participação política.
A evolução da internet e de suas plataformas de rede social representou uma mudança
significativa no comportamento do público perante a informação. Segundo Jenkins (2006), a
dinâmica da rede social altera a forma da interação do usuário comum com o conteúdo. Partindo de
um modelo de distribuição de informação, isto é, com os meios de comunicação “entregando” os
dados noticiados ou propagados para o usuário, a introdução da rede de computadores mudou a
forma de interação com a notícia. O cidadão passou, então, a interagir com a informação, a partir da
possibilidade de replicá-la, reproduzi-la e até de interagir com o veículo que aproduziu. Jenkins
(2006) descreve essa nova forma de interação como “circulação”. Segundo o autor, este fenômeno
torna a rede “um modelo mais participativo de cultura” (JENKINS, 2006, p. 24).
Apesar dos pontos positivos em relação ao acesso e à interação com a informação,
considerando a imensidão da rede — e sua constante expansão — um fenômenoque se observa é a
criação de filtros-bolha. Em redes como o Facebook isso se dá como consequência de uma mistura
das relações dos algoritmos da rede e dos grupos de interação dos próprios internautas (RECUERO;
ZAGO; SOARES, 2017). De modo negativo, esses filtros terminam, consequentemente, por isolar
os usuários da informação contraditória. O que, portanto, limita o potencial efeito de pluralidade
informacional no ambiente digital. Ela pode existir em sua produção, mas não necessariamente se
dá na recepção dos conteúdos.
Grande
parte
das ferramentas
de mídia
socialhojeestábaseadaemalgoritmosquebuscamconstruirrelevânciaparaoqueépublicadoatrav
ésdaparticipaçãodaprópriarede.FerramentascomooFacebookrealizamumaespéciedecuradoria
doconteúdo,atravésdealgoritmosquedecidemoquevaiounãoser mostrado para a rede. Muitos
destes
filtros
estão
baseados
em
processosdefiltragemsocial(LERMAN,2007),ondeaprópriarededávisibilidadeàquiloquecons
ideraimportante,enquantodesprezaaquiloquenão o é (RECUERO; ZAGO; SOARES, 2017,
p. 6).

A personalização do conteúdo naturalmente filtrado pelo usuário, somado ao algoritmo que
pende para o mesmo, cria, por fim, filtros-bolha que contribuem diretamente para a polarização do
debate na rede, uma vez que o internauta encontra-se cercado por conteúdos semelhantes e, imerso
nesta bolha, alheio ao debate de divergências. Outro revés dessa segmentação das relações on-line é
a criação de nichos que são constantemente explorados pelos agentes midiáticos, empresas e afins
(PASQUALE, 2017). Ao registrarem-se nos ambientes on-line a procurar conteúdo de seu interesse
na rede, os usuários compartilham informações de sua vida em âmbitos público e privado.
Consequentemente abrem margens para que perfis de público sejam traçados, sendo estes de grande
valor para empresas e outras organizações que têm como foco atingir esses públicos, com o objetivo
central de expandir seus lucros ou interferir de alguma forma em seu comportamento. Essa questão
ganha mais notabilidade e interesse aqui, no que se diz respeito ao debate público, quando e trata de
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assuntos político-ideológicos. Da mesma forma que a filtragem de conteúdo redireciona o usuário
da rede para produtos e temas de seu interesse no que diz respeito ao marketing digital,
consequentemente essa microssegmentação também acaba sendo explorada por interesses políticos.
Outro fenômeno observado na rede social on-line é a forte presença dos robôs (bots). São
máquinas que se passam por pessoas que usam a internet, representando, portanto, os conhecidos
perfis falsos (fakes) que inflamam a rede. Sobre isso, Santana e Lima (2017, p. 312) elucidam a
presença de mais dispositivos conectados à internet que a população global propriamente dita. “Já
se sabe que cerca de 3.7 bilhões de seres humanos têm acesso a internet, mas e as máquinas? Não
se sabe, nem em números estimados, quantosbots estão rodando nesse ambiente”. A constatação
demonstra, na realidade, a crescente presença de robôs no ciberespaço. Mesmo sendo impossível de
determinar a exata quantidade de bots nas redes sociais, é certo que eles interagem, replicam e não
apenas contribuem para a formação, como já consistem de parte relevante para a dinâmica da rede.
Dessa forma, as ditas “máquinas sociais”, já exercem influência em hábitos de consumo, indicações
de conteúdo, opiniões e informação, além de já interagir com outras máquinas (SANTANA; LIMA,
2017).
O Facebook já tem enfrentado críticas e cobranças nesse sentido, especialmente depois do
escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica, que, ao obter dados de quase cem milhões
de usuários da rede social on-line, usou essas informações para elaborar campanhas para seus
clientes, que incluem o mercado e atores políticos (WASHINGTON POST, 2018). Uma das
principais questões acerca dessa polêmica diz respeito ao trabalho realizado pela referida empresa
de marketing digital na campanha de Donald Trump durante as eleições presidenciais nos Estados
Unidos em 2016. Com acesso ao big data gerado pelos usuários do Facebook sobre seus perfis,
entregou aos eleitores norte-americanos mensagens de apoio a Trump condicionados a efeitos
psicológicos específicos e que não podiam ser reconhecidos conscientemente pelos cidadãos
(WARD, 2018). A própria empresa Cambridge Analytica se apresenta como uma especialista em
utilizar dados para mudar comportamentos comerciais e políticos no público (WASHINGTON
POST, 2018). Este problema e visibilidade negativa fez com o que Facebook assumisse o erro de
permitir o acesso de seus usuários a empresas e tenha se posicionado como atento e cauteloso com o
debate em sua rede especial em períodos eleitorais, como no Brasil no segundo semestre de 2018
(G1, 2018). Uma primeira ação da empresa no Brasil, neste ano de eleições, retirou do ar 196
páginas (fanpages) e 87 perfis de usuários que, segundo o Facebook, compunham uma rede cujo
objetivo era gerar divisão e desinformação no debate (REUTERS, 2018).
Esses fenômenossão nocivos para o debate público num cenário de “democracia
monitorada”, estágio democrático no qual governos e órgãos de interesse público encontram-se em
constante observação, sendo monitorados por instituições inerentes ao próprio Estado como fora
dele (KEANE, 2010). Como Schudson (2016) discorre sobre isso, uma vez que órgãos de notícia,
observatórios políticos, jornalistas e outros meios midiáticos informam a população sobre o que
ocorre dentro dos governos, como o objetivo de fomentar o debate democrático e,
consequentemente, “corrigir” as ações deste, é imprescindível que a informação não esteja sujeita a
filtros ou que possa ser enviesada para agradar determinados públicos. Além disso, graças à
abundância comunicativa e os maiores espaços de produção e recepção de conteúdos, os próprios
cidadãos, de forma desorganizada, tem atuado como monitores sociais independentes,
acompanhando e cobrando seus representantes democráticos em diferentes dimensões (KEANE,
2010).
Nesse contexto o Facebook, como uma das maiores redes sociais do planeta, ultrapassando
os dois bilhões de usuários4, é um dos principais ambientes em que se dá o debate do público on4
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line, ao lado de redes como o Twitter e o YouTube. Para Carreiro e Gomes (2017) as redes sociais
digitais — em especial o Facebook — geram uma gama de pautas e redes para os usuários,
conforme estes alcançam mais conexões, que, consequentemente, estarão expostos a temáticas
políticas, que podem gerar debate ou não.
Isso ocorre porque, na prática, a estratégia de evitar conflito esbarra na diversidade cada
vez maior de fontes e tipos de conteúdo a que os indivíduos são expostos. Além disso, há
outro tipo de entrelaçamento no quadro da comunicação digital, aquele que mistura o
consumo de plataformas diferentes, que faz com que indivíduos flutuem dinamicamente
entre espaços políticos e não políticos, ou entre espaços digitais que promovem diferentes
formas de interação (CARREIRO; GOMES, 2017 p. 6).

Ao ressaltar o agir comunicativo orientado pelo entendimento, distanciam-se a discussão e a
definição de esfera e debate públicos da conversação cotidiana. Assim, a tentativa de classificar o
Facebook como uma esfera pública contemporânea, tendo como ponto de partida o conceito
habermaseano não pode se desassociar da ideia de debate público. É justamente por isso que
passamos, na seção seguinte, a discorrer sobre o que a literatura já tem registrado sobre o Facebook
enquanto uma esfera de conversação e debate entre os cidadãos.

2.1 DEBATE NO FACEBOOK VERSUS DEBATE PÚBLICO
A esfera pública, como debatido na seção anterior, é o ambiente orgânico do debate público,
que, por sua vez, pode ser definido como o processo social dá origem à opinião pública. A opinião
pública é, portanto, necessariamente fruto do debate público (HABERMAS, 1997). Pode-se
conceber o debate público como a discussão pautada e embasada na publicidade, que seja sobre
temas de interesse público, feitas em um ambiente público e que tenha abertura ao público para
participar. Normativamente, o debate público foi apresentado sob algumas características ideais nas
sociedades democráticas liberais, por exemplo, a existência de diálogo e reciprocidade como
essencial ao debate público, para que opiniões e informações diferentes e contrastantes sejam
circuladas e confrontadas na esfera pública. O uso da razão, das informações e justificativas na
comunicação, seria o caminho ideal para se atingir o consenso, uma opinião coletiva em prol do
interesse comum (HABERMAS, 1997).
Ao longo do desenvolvimento e da maior complexidade das sociedades democráticas, temse institucionalizado de diferentes formas o debate público. Considerando que a "institucionalização
é o processo pelo qual organizações e procedimentos adquirem valor e estabilidade"
(HUNTINGTON, 1968, p. 12), quanto maior o nível de institucionalização, maior estabilidade e
conhecimento social compartilhado sobre ela a instituição possui. Instituições mediadoras são
importantes principalmente para que as demandas das esferas públicas repercutam na esfera
política, onde as decisões são tomadas e opinião pública pode ser ouvida e considerada. São
exemplos os veículos midiáticos e jornalísticos, os partidos políticos, as entidades do Estado e
grupos da sociedade civil.
Diante do cenário de circulação de notícias falsas (fake news), do uso de botsna produção
automatizada e enviesada de conteúdos, a demanda por se conhecer mais sobre o debate digital tem
crescido.Uma noção de esfera pública digital aproximar-se-ia muito mais de um espaço propício à
realização da conversação civil, mas num caráter não deliberativo e mais informativo, oferecendo
aos interessados maior capacidade argumentativa sobre o tema (MARQUES, 2006), porém, no caso
dos comentários, sem o acréscimo de informações muito contrastantes, reforçando o caráter
mundo,70002173062>
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autointeressado deste debate. Isso já o caracteriza como distante dos pressupostos de Habermas
(1997, p. 97), que ressalta que o debate público é pautado em prol de interesses públicos e
“nenhuma esfera pública deve ser produzida a bel-prazer”. Além disso, é preciso ressaltar que a
internet pode ter ampliado a voz política dos cidadãos comuns, mas nem por isso garante uma
participação política ativa dos mesmos (HINDMAN, 2009).
Schäfer (2015) destaca três linhas principais para estudo da esfera pública digital: a de esfera
pública participativa; a dos teóricos liberais; e das tradições construtivistas. Carreiro (2018, p.98),
por sua vez, fez um levantamento sobre pesquisas que relacionam o Facebook e política e apontou
uma “escassez de estudos que buscam compreender os ambientes de discussão do Facebook em um
contexto mais amplo da esfera pública”. Algumas análises já identificaram características da
atuação do público brasileiro por meio de comentários na web em portais jornalísticos (CERVI,
2013; SAMPAIO; BARROS; 2010), em websites partidários (MASSUCHIN; CAMPOSDOMINGUÉZ, 2015), e em redes sociais como o Twitter e Facebook (ITUASSU; LIFSCHITZ,
2015; MITOZO; MASSUCHIN; CARVALHO, 2017). Enquanto ambiente de debate político, o
Facebook especificamente tem sido objeto de estudos a partir de diversas metodologias, recortes
temáticos ou sob distintos prismas teóricos.
A pesquisa de Carreiro (2017) se dedicou à análise de quase sete mil comentários feitos a 70
posts selecionados pelo tema, por apresentarem potencial de surgimento de discordância política
entre os comentadores. Neste caso, a análise descritiva se deu por metodologia qualitativa e
averiguou na dimensão do comentário, formas de apresentação, intenção do comentador, uso de
recursos técnicos, mas também critérios deliberativos normativos. Em sua tese, o autor indica como
o Facebook se constituiu em uma plataforma que simplifica e potencializa os debates políticos, mas
não é apenas um meio para que ocorra a discussão política brasileira na contemporaneidade. Rossini
(2017), por sua vez, investigou a presença de incivilidade e intolerância nos ambientes digitais, ao
analisar mais de 12 mil comentários feitos a notícias políticas, no Facebook e em portais de notícia.
A pesquisa compara os ambientes e encontra incivilidade em todos eles, indicando sua relação
principalmente com a manifestação da opinião e sujeita à interpretação do contexto no debate
(ROSSINI, 2017). Já Dalmaso (2017) analisou o discurso dos comentadores, feitos a posts de
jornais nacionais de referência – Folha de S.Paulo, O Globo, e O Estado de S. Paulo – no Facebook,
identificando o grau de interesse em comentar e conversar com outros comentadores sobre
determinados assuntos. Já os trabalhos de Massuchin, Mitozo e Carvalho (2017) mostraram,
principalmente, a ausência de características de deliberação (como reciprocidade, justificativas e
reflexividade) em comentários que formaram o debate digital sobre as eleições brasileiras de 2014
no Facebook.
Há ainda iniciativas de monitoramentodo debate digital em redes sociais como o Facebook,
que para além de dar visibilidade e explicar a dinâmica do ecossistema de discussão política on-line,
têm assumido um caráter educativo aos usuários da rede, informando, principalmente, sobre os
processos de checagem de veracidade das informações e conteúdos que circulam na rede. Uma das
iniciativas é o Monitor do Debate Político no Meio Digital, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
em Políticas Públicas para o Acesso à Informação (Gpopai) da Universidade de São Paulo (USP). O
projeto mapeia mensura e analisa o ecossistema do debate político no Facebook, por meio do
monitoramento de mais de 500 fanpages, voltadas a conteúdos políticos (RIBEIRO; ORTELLADO,
2017). Já o projeto M Facebook, produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública
(LEMEP) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), também monitora fanpages
responsáveis pela circulação de conteúdo político no Facebook. Na primeira etapa da pesquisa,
produziram um ranking com as dez páginas brasileiras mais curtidas no Facebook dentro das
categorias Governo, Política, Políticos e Mídia (BACHINI; FERES JÚNIOR, 2017).A terceira
iniciativa a se destacar aqui é o projeto independente Burgos Media Watch, desenvolvido pelo
jornalista Pedro Burgos. Também voltado ao monitoramento de fanpages que alimentam o debate
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político digital, é totalmente automático e classifica páginas mais seguidas por espectro político,
acompanhando as mais seguidas e compartilhadas, gerando gráficos para visualizações do público
(BURGOS, 2017).
Estando o indivíduo em uma posição de inserção em bolhas de influência —
potencializadoras de polarização política —, filtros criados pelo usuário e algoritmos da rede, aliado
à influência de bots que podem ou não gerar desinformação e manipulação de dados, o debate
político no ambiente do Facebook tende a ser marcado, principalmente, pela radicalização do
discurso e circulação de material enviesado, muitas vezes produto das próprias segmentações de
público existentes dentro da rede polarizada. Por outro lado, o Facebook tem se mostrado um
importante espaço para mobilização. Justamente pelos affordances da plataforma, determinados
conteúdos ganham maior visibilidade e alcance de circulação pela ação de pessoas e militantes que
procuram compartilhar e difundir os conteúdos com os quais concorda. Publicações opinativas e
com evidente posicionamento ideológico tendem a alcançar sucesso de envolvimento dos usuários
nas redes sociais on-line.
Dada a distância que tem se observado do debate digital entre os cidadãos daquilo que se
idealiza como debate público liberal, procuramos caracterizar de forma empírica o Facebook como
esfera democrática considerando a relevância das instituições mediadoras. Por mais social que se
caracterize o Facebook, a rede não é só alimentada pelos conteúdos produzidos por essas
instituições como também as acolhe. Muitas delas mantêm suas fanpages na rede, pelas quais
produzem e compartilham informações e interagem com outras instituições e diretamente com os
próprios cidadãos. Atuantes como instituições representativas em diferentes dimensões, sociais e
políticas, são entidades que colaboram para o fortalecimento democrático. A próxima seção procura
apresenta-las e caracterizá-las. Também explica como suas fanpages tiveram posts, estatísticas de
envolvimento e comentários do público, aquilo que compõem nosso corpus analítico, analisados.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE EMPÍRICA
Na análise empírica, buscamos comparar as estatísticas descritivas de publicações e
engajamento emfanpagesselecionadas, de modo a encontrar diferenças e similaridades entre elas.
Ressalta-se que não é objetivo aqui representar o universo do Facebook, portanto, não se trata de
uma representação estatística do debate digital. Arbitrariamente, foram escolhidas 12 fanpages, de
entidades de diferentes níveis de institucionalização, e que representam os brasileiros em diferentes
dimensões. Como as instituições também foram selecionadas pensando na sua atuação e
constituição tanto na esfera pública quanto na política, as fanpages são divididas por dimensões de
representação.
A dimensão estatal é representada por órgãos e instituições políticas oficiais da política
brasileira. Como representantes do Estado, são selecionadas as fanpages “Agora no Planalto”;
“Senado Federal”; “Câmara dos Deputados”. Comparativamente, são entidades de muito alto o
nível de institucionalização.Para representar a dimensão “estatal-social”, escolhem-se três partidos
brasileiros, por serem agentes atuantes nas duas esferas, do Estado e da sociedade. Foram
selecionadas as páginas “PMDB Nacional”; “Partido dos Trabalhadores”; “PSDB”. São os três
maiores partidos em números de filiados no país e com maior representatividade no Congresso
Nacional, na atual legislatura do parlamento. São entidades de alto nível de institucionalização.
Para representar instituições sociais tradicionais, selecionamos três perfis de veículos
tradicionais da mídia brasileira. Selecionam-se as fanpages “Folha de S. Paulo”; “Estadão”; e “G1
Portal de notícias”, por serem três grandes veículos de abrangência nacioanl. Considera-se que são
exemplos de um nível intermediário de institucionalização em comparação aos demais. Os veículos
da imprensa tradicional têm fácil acesso ao campo político e influência no mesmo, porém são
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oriundos da sociedade. Como “novo social”, são escolhidas fanpages que representam novos
agentes produtores de conteúdo político, inseridos na lógica do debate, mas oriundos do ambiente
digital. São novos representantes da sociedade, que não possuem vínculos com as instituições
tradicionais, nem sociais, nem políticas. Foram selecionados: “Movimento Brasil Livre” (o MBL,
grupo formado a partir das manifestações pedindo o impeachment de Dilma em 2016,
autodeclarado de direita); “Mídia Ninja” (coletivo de produção midiática, formado nas jornadas de
junho, autodeclarado de esquerda); e “Agência Pública” (agência de jornalismo independente). Por
serem novas representantes sociais, orgânicas do mundo digital, inclusive, são consideradas como
exemplos de baixo nível de institucionalização. São páginas e instituições com elevada participação
dos cidadãos, tendo seus conteúdos produzidos de forma colaborativa. Outra característica
compartilhada pelas páginas que compõem a dimensão novo-social é a postura crítica ao campo
político, às instituições consolidadas como a grande mídia, os partidos e seus políticos e o Estado.

QUADRO 01 – FANPAGES ANALISADAS POR DIMENSÃO REPRESENTATIVA
FONTE: AUTORES (2018)

O quadro acima resume essa descrição das instituições por dimensão e nível de
institucionalização, bem como as informações específicas de suas fanpages no Facebook. O
scraping se deu via Netvizz (RIEDER, 2013), aplicativo gratuito que permite a coleta de dados, e
conteúdos de postagens e comentários em grupos e páginas no Facebook. Durante um ano, de
junho/2017 a maio/2018, foram coletados semanalmente os posts e os dados de engajamento
(reações, compartilhamento e comentários).

4. RESULTADOS
A primeira etapa da análise se dá a partir da Tabela 1, que traz os totais e médias como
estatísticas descritivas para postagens e engajamentos por fanpage. As instituições foram listadas a
partir daquela que mais publicou nesse período de um ano considerado, que no caso foi o MBL com
mais de 11 mil posts, o que dá uma média de 31,1 publicações por dia. Em seguida, com média
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muito próxima de 29,9 posts por dia está outra fanpage que representa o novo social, Mídia Ninja.
Na sequência, estão os representantes sociais tradicionais, que são os veículos jornalísticos, em
ordem: Estadão, G1 e Folha. É importante ressaltar que a Folha de S.Paulo publicou apenas até o
dia 08 de fevereiro, portanto sua média diária é comparável, mas seu total representa apenas 253
dos 365 dias de nosso ano analisado. A fanpage que menos publica na comparação é a Câmara, com
uma média de pouco mais de 2 posts por dia.
Comentários
Média/
Total
post
6.588.713
580,3

Reações
Média/
Total
post
48.318.457 4.255,6

MNinja

Posts
Média/
Total
dia
11.354
31,1
10.927
29,9

2.798.757

256,1

12.017.413

1.099,8

5.563.171

509,1

Estadão

10.575

29,0

3.108.037

293,9

12.491.035

1.181,2

2.190.697

207,2

G1

10.538

28,9

8.073.506

766,1

66.915.650

6.349,9

7.364.338

698,8

Folha*

6.832

27,0

1.742.230

255,0

6.488.935

949,8

1.226.750

179,6

PT

4.584

12,6

1.677.037

365,8

6.340.337

1.383,1

2.002.464

436,8

Senado

1.504

4,1

1.817.738 1.208,6

8.573.232

5.700,3

4.485.247

2.982,2

PSDB

1.240

3,4

259.935

209,6

495.641

399,7

110.047

88,7

APública

18.005

17,1

246.732

234,1

114.470

108,6

1.291.626 1.296,8
96.481
99,3

1.343.704
131.642

1.349,1
135,4

242.595
44.762

243,6
46,1

MBL

Compartilhamentos
Média/
Total
post
20.442.161
1.800,4

1.054

2,9

Planalto

996

2,7

MDB

972

2,7

Câmara

795

2,2

164.513

206,9

269.181

338,6

214.547

269,9

61.371

168,1

27.636.578

450,3

163.631.959

2.666,3

44.001.249

717,0

Total

*A Folha só publicou no Facebook até 08/02/2018
TABELA 01 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS POSTS POR FANPAGE
FONTE: AUTORES (2018)

No que diz respeito à interação e ao debate do público com essas publicações, altera-se a ordem
das fanpages na hierarquia dos resultados. O G1 foi a página que mais totalizou comentários e
reações e só perde em compartilhamentos para o MBL que majoritariamente apresentou essa
atividade por parte do público 3 vezes mais que o G1. Quando se observam as médias, ganha
destaque a página do Senado, aquela com maior número de compartilhamentos por post, e com
elevadas médias também para reações e comentários. O Planalto é outra página que publicou pouco,
mas gerou a maior média de comentários por post. Considerando que o compartilhamento é uma
ação de recirculação de conteúdo e que pode incentivar o debate digital dessa forma, verificamos as
correlações para as 12 páginas de compartilhamento e comentários. Todas deram significância
estatística (p = 0,000). A figura a seguir ilustra em gráficos de dispersão os dados, sendo a ordem
das fanpages a mesma apresentada no quadro 01.
É possível visualizar a tendência de correlação entre as duas variáveis e algumas diferenças
entre as páginas e as dimensões de representação. A do Senado (3ª) é aquela em que se encontra
maiores volumes de comentários e compartilhamentos, especialmente na comparação com Câmara
(1ª) e Planalto (2ª). Entre os partidos, o PT (6ª) é aquele que apresenta mais correlação entre as duas
formas de engajamento. A Pública (10ª) difere-se bastante das demais, especialmente quando
comparada com as outras duas páginas do novo social, MBL (11ª) e Mídia Ninja (12ª).
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FIGURA 01 – DISPERSÃO DECOMENTÁRIOS POR COMPARTILHAMENTO POR FANPAGE (LOG)
FONTE: AUTORES (2018)

Outra comparação possível também a partir dos dados da tabela 01 é verificar as diferenças das
médias entre as páginas em pares. O quadro 02, a seguir, expõe os resultados para médias de
comentários. São grandes as diferenças principalmente na comparação com a página do Planalto,
sendo a maior diferença desta com a Agência Pública. As diferenças da média do Senado para as
demais também fica evidenciada. De forma contrastante, a Câmara, a outra página de elevada
institucionalização por ser da dimensão estatal apresenta médias inferiores à maioria, superando os
comentários por post apenas do MDB e da Pública na comparação.

MBL

MBL

MNinja

Estadão

G1

Folha

PT

Senado PSDB APública Planalto MDB Câmara

0,0

324,2

286,4

-185,8

325,3

214,5

-628,3

370,7

563,2

-716,5

481,0

373,4

MNinja

-324,2

0,0

-37,8

-510,0

1,1

-109,7

-952,5

46,5

239,0

-1.040,7

156,9

49,2

Estadão

-286,4

37,8

0,0

-472,2

38,9

-71,9

-914,7

84,3

276,8

-1.002,9

194,6

87,0

G1

185,8

510,0

472,2

0,0

511,1

400,3

-442,5

556,5

749,1

-530,7

666,9

559,2

Folha

-325,3

-1,1

-38,9

-511,1

0,0

-110,8

-953,6

45,4

237,9

-1.041,8

155,7

48,1

PT

-214,5

109,7

71,9

-400,3

355,8

0,0

-842,8

156,2

348,8

-931,0

266,6

158,9

Senado

628,3

952,5

914,7

442,5

953,6

842,8

0,0

999,0

1.191,5

-88,2

-370,7
APública -563,2
Planalto 716,5

-46,5

-84,3

-556,5

-45,4

-156,2

-999,0

0,0

192,5

-1.087,2

110,4

2,7

-239,0

-276,8

-749,1

-237,9

-348,8

0,0

-1.279,7

-82,2

-189,9

1.040,7

1.002,9

530,7

1.041,8

931,0

1.279,7

0,0

MDB

-481,0

-156,9

-194,6

-666,9

-155,7

-266,6

-1.109,3 -110,4

82,2

-1.197,6

0,0

-107,7

Câmara

-373,4

-49,2

-87,0

-559,2

-48,1

-158,9

-1.001,7

189,9

-1.089,9

107,7

0,0

PSDB

-1.191,5 -192,5
88,2

1.087,2
-2,7

QUADRO 02 – DIFERENÇAS DE MÉDIAS DE COMENTÁRIOS/POST POR FANPAGES
FONTE: AUTORES (2018)
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1.109,3 1.001,7

1.197,6 1.089,9

Já no quadro 03, abaixo, são apresentadas em pares as diferenças de médias de
compartilhamento. Senado é majoritário, com uma diferença de média de quase 2 mil
compartilhamentos a mais que a segunda página em destaque nessa atividade, que é o MBL. Aqui, a
diferença de média da Agência Pública sobre as do PSDB e do MDB ficam positivas.
MBL

MNinja

Estadão

G1

Folha

0,0

1.291,3

1.593,3

1.101,6

1.620,9

MNinja

-1.291,3

0,0

302,0

-189,7

329,6

72,3

-2.473,1 420,4

400,5

265,6

463,1

239,3

Estadão

-1.593,3

-302,0

0,0

-491,7

27,6

-229,7

-2.775,1 118,4

98,6

-36,4

161,1

-62,7

G1

-1.101,6

189,7

491,7

0,0

519,3

262,0

-2.283,4 610,1

590,2

455,3

652,8

429,0

Folha*

-1.620,9

-329,6

-27,6

-519,3

0,0

-257,3

-2.802,7

90,8

71,0

-64,0

133,5

-90,3

PT

-1.363,6

-72,3

229,7

-262,0

426,8

0,0

-2.545,4 348,1

328,2

193,3

390,8

167,0

Senado

1.181,8

2.473,1

2.775,1

2.283,4

2.802,7

2.545,4

0,0

PSDB

-1.711,7

-420,4

-118,4

-610,1

-90,8

-348,1

APública

-1.691,8

-400,5

-98,6

-590,2

-71,0

-328,2

Planalto

-1.556,9

-265,6

36,4

-455,3

64,0

-193,3

MDB

-1.754,4

-463,1

-161,1

-652,8

-133,5

Câmara

-1.530,6

-239,3

62,7

-429,0

90,3

MBL

PT

Senado PSDB APública Planalto MDB Câmara

1.363,6 -1.181,8 1.711,7

1.691,8

1.556,9 1.754,4 1.530,6

2.893,5

2.873,6

-2.893,5

0,0

-19,9

-154,8

42,7

-181,1

-2.873,6

19,9

0,0

-135,0

62,6

-161,3

-2.738,6 154,8

135,0

0,0

197,5

-26,3

-390,8

-2.936,2 -42,7

-62,6

-197,5

0,0

-223,8

-167,0

-2.712,3 181,1

161,3

26,3

223,8

0,0

2.738,6 2.936,2 2.712,3

QUADRO 03 – DIFERENÇAS DE MÉDIAS DE COMPARTILHAMENTOS/POST POR FANPAGES
FONTE: AUTORES (2018)

Ainda que, nesta análise exploratória, não se observe o conteúdo dos comentários,
impossibilitando inferir algumas propriedades e qualidades do debate como trabalhos anteriores
fizeram, pode-se verificar ao menos uma característica descritiva dos nossos dados que indica um
atributo da conversação via comentários nessas publicações, a identificação dos comentários que
respondem a outros comentários e não ao post. A tabela 2 a seguir traz as estatísticas descritivas
dessa informação nas páginas analisadas.

Comentários totais
Total
Planalto

Média/post

Senado

1.291.626
1.817.738

1.296,81
1.208,60

G1

8.073.506

MBL
PT

Comentários respostas
Total
(%)coment Média/post Mediana
68.976
5,34
69,25
41

Moda
0

451.215

24,82

300,01

132

16

766,13

2.244.898

27,81

213,09

67

0

6.588.713

580,30

745.832

11,32

65,69

27

0

1.677.037

365,85

92.337

5,51

20,15

4

0

Estadão

3.108.037

293,90

946.812

30,46

89,53

22

0

MNinja

2.798.757

256,13

412.256

14,73

37,73

6

0

Folha

1.742.230

255,01

552.011

31,68

80,80

25

0

PSDB

259.935

209,63

20.140

7,75

16,24

5

0

Câmara

164.513
96.481

206,93
99,26

19.789

12,03

24,89

8

0

7.984

8,28

8,21

1

0

18.005

17,08

5.265

29,24

5,00

1

0

MDB
APública

20,15
Total
27.636.578
450,32 5.567.515
90,72
20
0
TABELA 02 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DE COMENTÁRIOS DO TIPO RESPOSTA POR FANPAGES
FONTE: AUTORES (2018)

Na comparação, destaca-se que as páginas da dimensão social tradicional são aquelas que
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apresentaram maiores percentuais de comentários do tipo resposta, o que é um indicativo de
debate/conversação entre os comentadores das notícias jornalísticas. A página do Senado também
apresenta um percentual significativo, uma vez que quase 1 em cada 4 comentários é do tipo
resposta. Esta é a única fanpage que apresenta moda diferente de zero. Sua mediana também é a
mais elevada, reforçando os achados até o momento sobre o elevado engajamento com o conteúdo
de suas publicações e agora, também, com outros comentários na página. Chama atenção, ainda, os
dados da página do Planalto, que foi aquela que apresentou a maior média de comentários por post.
Contudo, também é a que apresenta menor percentual de comentários do tipo resposta, o que indica
manifestação dos comentadores diretamente ao post e não a outros comentários. Isto permite inferir
uma maior ausência de debate/conversação entre as pessoas que naquele espaço.
Tendo apontado sumariamente os principais resultados nas etapas analíticas aqui, passa-se,
na seção seguinte, a discuti-los, considerando aspectos já elencados na seção teórica.

5. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não foi objetivo deste paper afirmar, renegar, legitimar ou deslegitimar a plataforma
Facebook enquanto esfera democrática. As discussões sobre seu uso público e político já estão
sendo registradas na literatura, assim como nas esferas políticas, institucionais, e jurídicas – como o
caso da investigação sobre o papel desempenhado pelo Facebook no debate sobre as eleições norteamericanas que elegeram Trump. A discussão é ampla e difusa. Publicações, envolvimentos e
comentários no Facebook – bem como outras redes sociais que ganhem o protagonismo
informacional na sociedade graças à comunicação on-line – devem continuar sendo objeto empírico
de estudos desenvolvidos nas ciências sociais e humanas.
Os dados aqui expostos de modo exploratório compõem uma pesquisa mais ampla que tem a
pretensão de caracterizar as interações entre indivíduos e instituições democráticas (que atuam em
diferentes dimensões de representatividades e por isso apresentam distintos níveis de
institucionalização) dentro do cenário, do comportamento, relações e dos fluxos comunicativos das
democracias monitoradas, como apresentado por Keane (2010). Como um ponto de partida inicial,
esse trabalho expôs alguns achados importantes que podem ser considerados para considerar o
Facebook enquanto ambiente de ressonância da sociedade às esferas institucionalizadas e
responsáveis pelas decisões.
Verificou-se, por exemplo, que páginas como MBL e Mídia Ninja são aquelas que geram
mais publicações e conteúdos, utilizando a rede para mobilização. Também se viu o elevado grau de
interação do tipo compartilhamento, indicando como seus seguidores tenham um comportamento
também mais mobilizador. Jornais tradicionais tendem a publicar mais também, refletindo a
infraestrutura e capacidade de produção, distante da Agência Pública por exemplo. Na comparação,
destacou-se, principalmente, a página do Senado, como aquela em que há elevadas médias de
engajamento e também de comentários do tipo resposta, aqui nosso indicativo maior de
conversação/debate. Isso se mostra altamente significativo como indício de interesse de participação
das pessoas em debater em publicações justamente sobre projetos de leis e que prestam contas dos
trabalhos dos parlamentares, os representantes em maior nível de institucionalização democrática.
Assim, se o Facebook não se constitui como a esfera pública democrática por não suportar o
debate público liberal normativo, respeitoso, dialógico, com justificativas e embasamentos racionais
orientados pelo interesse público, em prol do consenso, nem por isso não se caracteriza como uma
esfera digital contemporânea de elevado grau de interatividade. A proximidade das instituições
mediadoras, ainda muito relevantes para o debate público e para organização dos inputs e outputs
entre Sociedade e Estado, com os cidadãos dentro de um cenário de abundância comunicativa faz
do Facebook uma esfera importante de interações democráticas, apesar de tudo.
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PERSONALISMO, O DISCURSO DO “NÃO POLÍTICO” E A ESTRATÉGIA DA
RENOVAÇÃO: UMA ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO ELEITORAL NO FACEBOOK EM
CASOS DE SUCESSO NAS ELEIÇÕES DE 20161
Rafael Rocha2
RESUMO
As eleições municipais de 2016 foram marcadas por um fenômeno conhecido como
o “não voto”, ou seja, a rejeição e insatisfação aos candidatos e partidos políticos
demonstradas na quantidade de votos em branco, nulo e abstenções. Apesar do quadro alarmante, os
períodos eleitorais tendem a ter seus destaques. Isso porque candidatos sem viés ideológico claros,
fora do sistema político tradicional e com forte discurso de renovação política tornaram-se
verdadeiros fenômenos eleitorais - tanto nas eleições para o executivo quanto no legislativo; como
no caso dos prefeitos eleitos João Dória (PSDB), em São Paulo, e Alexandre Kalil (PHS), em Belo
Horizonte; e dos vereadores supervotados Célio Studart (SD), em Fortaleza, e Jorge kajuru (PRP),
em Goiânia. Sabendo que a internet vem se mostrando com uma potencial ferramenta nas disputas
eleitorais, o presente trabalho pretende analisar as publicações nas fanpages do Facebook desses
personagens durante a última semana do primeiro turno. Reconhecendo as diferenças na construção
dessas candidaturas, o objetivo desta pesquisa é compreender quais foram estratégias e os elementos
simbólicos acionados para catalisar afetos positivos em torno das narrativas construídas por estes
atores eleitos com sucesso.A metodologia utilizada foi a Análise de Conteúdo (AC) com abordagem
qualitativa, baseada em Bardin (1997). Concluímos que os candidatos souberam utilizar de forma
eficiente a retórica mudancista, mas também apostaram no personalismo e no discurso antipolítico,
que acabam reforçando mais ainda a crise de representatividade.
Palavras-chaves:Comunicação; eleições; internet; renovação política.

1. INTRODUÇÃO
As eleições municipais de 2016 foram marcadas por um fenômeno conhecido como
o “não voto”, ou seja, a rejeição e insatisfação aos candidatos e partidos políticos
demonstradas na quantidade de votos em branco, nulo e abstenções. De acordo com as
informações da EBC3, em nove capitais brasileiras, o número de votos brancos, nulos e de
eleitores que não compareceram foi maior do que o resultado do candidato que ficou em
primeiro lugar no primeiro turno nas eleições para prefeito, no dia 2 de outubro.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE4), mais de 25 milhões de eleitores não
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votaram no primeiro turno das eleições municipais de 2016. O número exato corresponde a
25.073.027, aproximadamente 17,58% do eleitorado. A situação pareceu agravar-se mais
ainda no segundo turno, em que as opções em quem votar diminuem. O total de
abstenções no dia 30 de outubro foi de quase 7,1 milhões de eleitores (21,6% do
eleitorado). O número de votos brancos ficou em aproximadamente 936 mil (4,28% dos
votos). Já os votos nulos somaram 2,7 milhões (12,41% dos votos). O cenário mostra um
crescimento do “não voto” em comparação com o segundo turno5da última eleição
municipal, em 2012: o número de abstenções foi de cerca de 6 milhões (19,11% dos
eleitores). O número de votos brancos foi de 834 mil (3,58% dos votos). Já os votos nulos
naquele ano somaram 1,5 milhão (6,54% dos votos).
Os dados apresentados sugerem um descrédito do eleitorado brasileiro perante a
classe política e os seus partidos. O ativismo do “não voto, não ligo, não confio” é um sinalde
insatisfação que começa a ser percebido significativamente a partir de 2013, com a jornada
de protestos no mês de junho, e vem se estendendo com as denúncias
de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhos (PT) e os partidos mais influentes da
conjuntura política, os escândalos da Petrobrás, o desdobramento da operação Lava-jato, a
crise econômica no governo Dilma Rousseff6e o próprio impeachment da ex-presidente.
Esses fatores contribuíram para aumentar o pessimismo e desinteresse político dos
eleitores.
Apesar dos números alarmantes, os períodos eleitorais tendem a ter seus destaques,
percebidos por um movimento dissonante aos predominantes resultados. Isso porque
candidatos que, geralmente, não possuem viés ideológico claros de esquerda ou de direita,
que estão fora do sistema político tradicional ou, apesar da vinculação partidária,
conseguem fazer sobressair nas campanhas a imagem da renovação política7, ou até
mesmo do “não político”, vêm atraído os eleitores e se tornando verdadeiros fenômenos
eleitorais.
Nas eleições de 2016, quatro casos nas capitais brasileiras podem exemplificar este
movimento. No legislativo, temos o advogado e ambientalista Célio Studart (SD) e o jornalista
Jorge Kajuru (PRP). Os dois candidatos foram os mais votados eapresentaram o
dobro (e até mais) dos votos do segundo candidato nas eleições para vereadores em suas
respectivas capitais, Fortaleza e Goiânia. O mesmo quadro se repetiu apenas em São Paulo, com
Eduardo Suplicy (PT), e em Florianópolis, com o candidato Pedrão (PP), mas devido as suas
carreiras na política, tendo sido eleitos em outras ocasiões, estes dois não se enquadram no perfil
apresentado.
Na conquista pelas prefeituras, outros sedestacaram pela popularidade em campos
diferentes; verdadeiros outsiders da política,como o empresário e apresentador de TV, João Dória
(PSDB), em São Paulo, e AlexandreKalil (PHS), ex-presidente do Atlético Mineiro, em Belo
Horizonte. Os dois candidatos foram os únicos eleitos a prefeito (Dória foi eleito logo no primeiro
turno), sem terem ocupado nenhum cargo político e com forte discurso mudancista, das duas
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cidades dentre as cinco com os maiores colegiados do Brasil. As demais capitais tiveram vitórias de
políticos tradicionais na conquista do executivo municipal.
Entendendo as eleições como um processo que envolve necessariamente a busca
por visibilidade, no qual a imagem do candidato é constituída pela propagação de
discursos perpassados de elementos simbólicos e míticos (GALINDO, DE SOUSA, 2010)
com o intuito de convencer o eleitor de que ele é a melhor opção, e tendo a
Comunicação como elemento central neste processo de lutas simbólicas e construção de
sentidos, que se dão através dos espaços midiáticos (FERREIRA, 2017); então, levanto as
seguintes questões: o que esses candidatos apresentaram para conquistar o público,
angariando tantos votos em meio ao clima de apatia política? Que elementos fazem dessas
figuras um fenômeno eleitoral? E ainda, considerando, a priori, as trajetórias distintas dos
candidatos, é possível identificar as estratégias de comunicação eleitoral que eles têm em
comum e, a partir disso, descobrir qual é discurso político pelo qual os eleitores sentem-se
atraídos?
Sabendo que a internet vem se mostrando com uma potencial ferramenta nas disputas
eleitorais devido à sua capacidade de romper com a lógica unidirecional existente nos meios
analógicos, criando um canal de comunicação instantâneo entre representantes e cidadãos durante o
pleito (MARQUES, AQUINO, MIOLA, 2014), e tendo em vista o crescente uso dos meios digitais
como mais um recurso nas campanhas eleitorais; o presente trabalho pretende analisar as
publicações das páginas oficiais no Facebookdos quatro candidatos apresentados durante as
eleições de 2016. Reconhecendo as diferenças na construção de candidaturas para o executivo e
legislativo, o objetivo é compreender quais foram estratégias e os elementos simbólicos que foram
acionados para catalisar afetos positivos em torno das narrativas construídas por estes atores eleitos
com sucesso; objetivando, com base nos dadosestudados, identificar as características comuns em
suas mensagens e quais são suas implicações para o contexto sociopolítico atual.
2. COMUNICAÇÃO ELEITORAL E REDES SOCIAIS
Massuchin e Tavares (2015) usam Norris (2001) para apresenta uma classificação do
processo de evolução das campanhas ocidentais, dividindo-as em três períodos. O primeiro é
nomeado de pré-moderno, que marca as campanhas realizadas até 1950. A segunda fase é
denominada de moderna e compreende a segunda metade do século XX, onde predominou o uso
massivo da televisão e dos rádios nas campanhas, quesubstitui o modelo face a face - já que os
veículos de massa possuem alcance nacional. Essa fase vai desde o final dos anos 1950 até 1990.
Conhecido como pós-moderno, oterceiro período inicia em 1990 e estende-se até hoje. A sua
característica principal é a profissionalização de todas as atividades envolvidas durante as
campanhas e o uso das novas mídias nas campanhas eleitorais.
Com a chegada da internet e sua influência na sociedade, as estratégias decomunicação
eleitoral também passaram por um processo de adequação a esse novo meio.Diante deste quadro de
transformações, o advento da tecnologia e das mídias digitaispossibilitou o surgimento de novas
formas e possibilidades de sociabilidade e decomunicação entres os indivíduos e as instituições. O
internauta “receptor-produtor” não seapresenta mais como somente uma figura passiva, mas pode
agora participar do processode comunicação e na construção da informação. Se tornando agora um
produtor deconteúdo, o internauta não é mais uma figura inerte, e é através dasredes sociais que ele
tem acesso e compartilha informação acerca de temas políticos,inclusive em épocas eleitorais.
Portanto, é preciso compreender as características e ospotenciais das redes sociais e de como essas
ferramentas estão sendo apropriadas para fins dedisputa eleitoral, como explica Aggio e Reis (2012,
p. 8):
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É pelos sites de redes sociais que grande parte daqueles que acessam a
internet trafega para consumir e compartilhar informações, ingressar em
discussões
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debates,
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opiniões,
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outros usuários (CONWAY, KENSKI, WANG, 2013).

Assim, as redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, por exemplo,configuram
como uma oportunidade para que personalidades políticas avaliem se suamensagem, tanto em
períodos eleitorais como em seus mandatos, estão ou não sendocompreendidas e bem recebidas
pelos internautas, ampliando o grau de exposição dedeterminados posicionamentos políticos dos
agentes eleitos (MARQUES, AQUINO, MIOLA, 2014). Dessa forma, candidatos utilizam essa
ferramenta para valorizar suasimagens e concatenarem nelas símbolos que transmitem
credibilidade, valores e certeza naescolha do eleitor, como explica Júnior e De Camargo (2014, p.
9):
As novas possibilidades de comunicação política surgidas com a web ritualizam a relação
entre o político e o público numa mescla de aproximação e distanciamento. O político é
uma figura íntima do público, mas ainda é um líder, carregado de todas as representações
arquetípicas dessa palavra, principalmente a de um herói, mítico desde sua campanha
política, localizado entre o imaginário e a realidade, um elo entre o real e o divino, um
semideus.

Portanto, o uso das redes sociais tem como objetivo aproximar mais o político do
seu público, construindo sua identidade, composta por ações, falas e imagens que
dialoguem com a comunidade virtual altamente interativa, tornando-o um personagem
mítico e reforçando seu discurso de político ideal, de herói messiânico. Esse processo
desemboca em um conceito que Marques (2016) chama de personalização da política, que
é a aposta na capacidade de exercer liderança de determinada figura em agregar votos,
conferindo-a mais autoridade do que aos partidos aos quais eles são filiados.
3. CRISE DE REPRESENTATIVIDADE NO BRASIL
A crise de representatividade política tem sido um dos grandes problemas que as
democracias contemporâneas vêm enfrentando atualmente. O enfraquecimento da
legitimidade das instituições representativas, como atores de representação dos desejos da
população e sua não correspondência com as demandas societárias, somados aos casos de
corrupção, mau uso do dinheiro público e as mudanças estruturais nas economias
capitalistas (VIANA, 2015) são os principais motivos apontados para a ocorrência do “voto de
protesto”, ou seja, quando o eleitor insatisfeito vota em branco, nulo ou se
abstém.
De acordo com Viana (2015), o distanciamento entre os partidos políticos e os
eleitores começa a ser percebido a partir do século XX na Europa Ocidental e nos Estados
Unidos. A não identificação partidária, a volatilidade eleitoral dos representantes e a queda
de índices de participação nas eleições se mostraram como os primeiros sintomas da grave
crise de representatividades que os regimes democráticos vêm vivenciando. Dentro desse
contexto, Norris (2011) traz o conceito de “déficit democrático”, caracterizado pela
diferença entre os anseios de uma população e as performances dos governos. Já Dalton
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(2004) identificou a existência de um desequilíbrio entre a capacidade de oferta do Estado
e novas demandas, como ambientais, de movimentos sociais, étnico-raciais entre outros.
Segundo Monte e Vieira (2017), o termo crise remete a períodos de instabilidade crônica, ou
paralisação das instituições, em que existem graves dificuldades de negociações entre os diferentes
atores que compõe a institucionalidade política. Fatores como: desinteresse dos cidadãos em
eleições, principalmente em torno de polarizações extremas, falta de identificação partidária,
embaçamento do jogo político e a excessiva interferência do Judiciário na vida política são
indicativos de deficiência na representação política de um país democrático.
Para os autores, a ideia que o Brasil passa por um momento de crise se consolidou em 2016,
após impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas o inicio da insatisfação popular começa a
ser percebido em 2012 com o julgamento do caso “Mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal e,
posteriormente, com as jornadas de protesto em junho de 2013.
Essas manifestações populares começaram contra o aumenta da tarifa de ônibus. Depois, já
nas ruas, o povo começou a questionar a corrupção, os gastos com a Copa do Mundo de
2014, a qualidade de ensino, a falta de saúde pública, a privatização do Maracanã, mais
outras tantas insatisfação. Não houve lideranças: foi um movimento difuso, incentivado por
redes sociais, e formado por diversos grupos de interesse (LORENCE, SOUZA, 2014, p.2).

Apesar de analisarmos o contexto eleitoral de 2016, não podemos esquecer que, a partir
deste ano, o cenário passou a se agravar mais ainda. Isso porque o governo
do presidente Michel Temer (MDB)8, que veio com o discurso de “salvar o país” da crise
que o governo petista tinha deixado, acabou desapontando mais ainda os representados.
Com o apoio inicial da maioria do Congresso Nacional e com o viés claro de atender os
desejos do mercado e da elite política do país, pautas antipopulares foram sendo aprovadas
com resultados catastróficos, como, por exemplo, a PEC do Teto dos Gastos, que limita os
investimentos na saúde e da educação, e a Reforma Trabalhista, que precarizou o trabalho e
intensificou o aumento do desemprego. Michel Temer também foi denunciado duas vezes
pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por crimes comuns, tendo como
pilares os crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça, no
âmbito da Operação Lava Jato. Apesar disso, as duas denúncias foram barradas pela
Câmara dos Deputados.
Para Cervi (2002), as elites políticas perderam a sensibilidade social devido aos baixos
índices de renovação interna. O autor explica também que não há uma resposta para o atendimento
das demandas populares emergênciais, além de baixíssima possibilidade de participação cidadã e
interferência na tomada de decisões públicas. Dessa forma, em períodos eleitorais, uma figura fora
da política tradicional e com forte discurso mudancista pode acabar se beneficiando dentro de uma
crise de representatividade.
5. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE OS CANDIDATOS ANALISADOS
Dentre os prefeitos propostos para este trabalho, temos o candidato João Dória (PSDB),
vencedor das eleições de São Paulo em 2016. Nascido na capital paulista em 1957, João Doria
Júnior é formado em Comunicação Social e iniciou sua jornada no mundo jornalístico televisivo.
Com a bagagem adquirida nas emissoras de televisão, tornou-se diretor na MPM, nesse tempo a
maior agência de propaganda do país. Após suas experiências na TV e na publicidade, Dória fundou
8
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seu próprio grupo de Comunicação e Marketing, composto por cinco empresas: Doria
Administração de Bens, Doria Internacional, Doria Editora, Doria Eventos e Doria Marketing &
Imagem.Considerado uma das personagens mais influentes do Brasil e do mundo pela revista Isto É
em 2012, participou de diversos programas de televisão como O Aprendiz, na TV Record, e o Show
Business, na rede Bandeirantes.
Se apresentando como um candidato “não político”, vinculado a um partido tradicional
como o PSDB e tenho Geraldo Alckimin como seu padrinho, tornou-se o primeiro candidato a
vencer o primeiro turno em São Paulo, desde 1992, com 53,29% dos votos. João Doria teve como
vice o deputado federal Bruno Covas. Entre seus principais concorrentes estavam Fernando Haddad
(PT), na época atual prefeito, Celso Russomano (PRB), Marta Suplicy (PMDB) e Luiza Erundina
(PSOL).
Em Belo Horizonte, Alexandre Kalil venceu a disputa pelo executivo municipal da capital
mineira. Filho do ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, Elias Kalil (1930-1993), foi presidente
do conselho deliberativo e diretor de futebol, eleito presidente em 2008, cargo que ocupou até 2014.
Empresário, comandou a Erkal Engenharia, com atuação na região metropolitana de Belo
Horizonte. Chegou a registrar-se como candidato a uma vaga de deputado federal nas eleições em
Minas Gerais em 2014, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB); porém, desistiu antes do pleito
pouco após a morte de Eduardo Campos, desfiliando-se do PSB em seguida. Na eleição municipal
de 2016, concorreu à prefeitura pelo PHS, como o apoio da Rede Sustentabilidade e do Partido
Verde, tendo vencido no segundo turno, com cerca de 52,98% dos votos, contra João Leite (PSDB).
Já em relação aos vereadores supervotados, trouxemos para esta pesquisa o caso do
advogado e ambientalista Célio Studart em Fortaleza. Célio foi professor de inglês e fundador do
Instituto Politizar, ONG de educação política. Militante na política fortalezense, em 2014, tentou se
eleger como deputado federal, mas sem sucesso, conquistando 29.763 votos. Em 2016, com o
slogan “o vereador mais barato do Brasil”, tornou-se o vereador mais votado da capital cearense,
aos 29 anos, com 38.278 votos (3,08%), seguido por AdailJr. (PDT) que somou 15.912 votos
(1,27%).
Por último, temos o jornalista Jorge Reis da Costa Nasser, mais conhecido como Jorge
Kajuru. Conhecido por suas declarações polêmicas, pelo ímpeto crítico e denúncias de corrupção e
más gestões de governos, Kajuru é um jornalista esportivo, radialista, apresentador de televisão e
empresário. No final de junho de 2014, anunciou sua candidatura para o cargo de deputado
federal pelo estado de Goiás. Nas eleições, Kajuru obteve mais de 106 mil votos, sendo um dos 10
candidatos a deputado mais votados do estado. Mesmo com a votação expressiva, ele não conseguiu
ser eleitor. Nas eleições 2016, Jorge Kajuru concorreu ao cargo de vereador de Goiânia pelo PRP.
Após a apuração de todas as urnas, foi eleito com 37.796 votos (5,65% do total), sendo o vereador
mais votado da cidade; seguido pela segunda mais bem colocada, Dra. Cristina (PSDB), que teve
9.114 votos, 1,36% dos votos válidos.
Por fim, é preciso se ter em mente que o processo de construção de candidaturas até o
sucesso no pleito é preciso levar em considerações diversas variáveis. Uma eleição para prefeito é
completamente diferente de uma eleição para vereador. Vários fatores precisam ser levados em
considerações como: coligações partidárias, número de candidatos, financiamento eleitoral, tempo
de campanha nos meios midiáticos tradicionais, capital político e social do candidato, percepções e
predisposições do eleitor e variáveis locais, por exemplo. Assim, é preciso ter bastante cuidado ao
analisar candidaturas de duas modalidades eleitorais diferente. Também não podemos nos esquecer
de que, ao se estudar campanhas online, devemos levar em considerações variáveis como inclusão
digital; perfil social, tais como gênero, escolaridade/nível educacional e classe social, por exemplo,
como aponta Braga, Cervi e Becher (2012).
Portanto, reconhecendo que estamos trabalhando com candidatos eleitos em esferas
diferentes, o objetivo dessa pesquisa concentra-se apenas em uma parte das determinantes de uma
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eleição: a comunicação eleitoral. Sabendo-se que estes candidatos tiveram a mesma linha lógica nas
suas narrativas de campanhas, um forte discurso de renovação política, acreditamos que, neste caso,
é possível sim estudar esses personagens de maneira conjunta, desde que reconheças as suas
diferenças.
6. METODOLOGIA
Nesta investigação, o tipo de pesquisa realizadaé classificado como descritiva, com uma
abordagem qualitativa. Isto porque o objetivo deste trabalho é analisar quais foram as narrativas que
os candidatos apresentados tentaram construir e que contribuíram para que fossem bem sucedidos
nas eleições de 2016 em suas respectivas capitais. Para realização deste artigo, foram coletadas as
publicações da página oficial dos candidatos na rede social Facebook, acreditando no protagonismo
desta em campanhas eleitorais virtuais.
Sobre a quantidade de material coletado, precisávamos de um recorte menor para que fosse
possível a análise das postagens dos quatro candidatos. Dessa forma, seguimos a recomendação de
Braga, Cervi e Becher (2012, p.11), quando se trata de pesquisa qualitativa em eleições online, em
que “o objetivo e reduzir o número de casos para estudar os detalhes e particularidades”. Assim, foi
escolhida aúltima semana do primeiro turno, já que, como estava próximo ao dia das eleições,
infere-se que os candidatos usaram estratégias mais elaboradas na reta final do pleito para
conquistar e assegurar os votos dos eleitores. O recorte temporal foram do dia 26 de setembro a 2 de
outubro, incluindo o dia da eleição.Para a coleta do material, utilizou-se o aplicativo Netvizz, no
próprio Facebook, disponível em http://apps.facebook.com/netvizz/. Durante a coleta, textos,
imagens, vídeos e GIF’s foram considerados.
Já no tratamento do corpus, optamos por seguir a metodologia da Análise de Conteúdo (AC)
com abordagem qualitativa, baseada em Bardin (1997) e com auxílio de outros autores. De acordo
com Bardin (1997), a análise de conteúdo é compreendida por três passos metodológicos para
chegar aos resultados pretendidos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos
resultados. Na pré-análise formulam-se as principais hipóteses e organiza-se todo o material
coletado para que este possa ser codificado pelo pesquisador. Já a segunda etapa inclui a exploração
e a descrição do material, enumerando suas características e codificando dos dados. Na última etapa
o tratamento dos resultados compreende a categorização dos elementos e a inferência, a
interpretação e a conclusão sobre o fenômeno estudado.
No que se trata da codificação dos dados coletados, optamos por utilizar duas propostas de
categorização de campanha eleitoral no Facebooke adaptamos para esta pesquisa. A primeira,
proposta por Oliveira, Leal e Pereira (2016), com foco em estudos de publicações voltadas para
eleições no legislativo; e a segunda, indicada por Aggio e Reis (2013), para pesquisas com foco em
eleições executivas. Como trabalhamos com duas modalidades de eleições, prefeitos e vereadores,
foi preciso adaptar as categorias para este trabalho, além de que as duas propostas se
complementavam, preenchendo uma a lacuna que a outra deixava.
7. CATEGORIZAÇÃO DAS POSTAGENS
JOÃO DÓRIA (PSDB)
CATEGORIAS
Promoção do candidato e/ou
da candidatura

687

16

Promoção do partido e/ou da
ideologia política
Agenda
Apoio

x

Engajamento
Pesquisas
Campanha negativa
Promessas, projetos
eposicionamentos

x
5
1
19

TOTAL

42

2
x

Quadro 1- Postagens coletadas das páginas do candidato João Dória (PSDB) em sua fanpage entre os dias 26 de
setembro a 2 de outubro. Fonte: elaborados pelo próprio autor.

ALEXANDRE KALIL (PHS)
CATEGORIAS
Promoção do candidato e/ou
6
da candidatura
Promoção do partido e/ou da
x
ideologia política
Agenda
x
Apoio
x
Engajamento
Pesquisas
Campanha negativa
Promessas, projetos
eposicionamentos

x
1
2
3

TOTAL

12

Quadro 2- Postagens coletadas das páginas do candidato Alexandre Kalil (PHS) em sua fanpage entre os dias 26 de
setembro a 2 de outubro. Fonte: elaborados pelo próprio autor.
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CÉLIO STUDART (SD)
CATEGORIAS
Promoção do candidato e/ou
da candidatura
Promoção do partido e/ou da
ideologia política
Agenda
Apoio

9
x
x
4

Engajamento
Pesquisas
Campanha negativa
Promessas, projetos
eposicionamentos

2
x
3
x

TOTAL

20

Quadro 3- Postagens coletadas das páginas do candidato em sua fanpage Célio Studart (SD) entre os dias 26 de
setembro a 2 de outubro. Fonte: elaborados pelo próprio autor.

JORGE KAJURU (PRP)
CATEGORIAS
Promoção do candidato e/ou
da candidatura
Promoção do partido e/ou da
ideologia política
Agenda
Apoio
Engajamento
Pesquisas
Campanha negativa
Promessas, projetos e
posicionamentos
TOTAL

6
x
x
x
x
x
1
6
13

Quadro 4- Postagens coletadas das páginas do candidato em sua fanpage Jorge Kajuru (PRP) entre os dias 26
desetembro a 2 de outubro. Fonte: elaborados pelo próprio autor.

8. A ESTRATÉGIA DA RENOVAÇÃO POLÍTICA, O PERSONALISMO E O DISCURSO
DO “NÃOPOLÍTICO”
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Figura 1 – Publicação retirada da fanpage de Célio Studart (SD). Fonte: https://pt-br.facebook.com/celio.studart/

Figura 2 – Publicação retirada da fanpage de Jorge Kajuru (PRP). Fonte: https://pt-br.facebook.com/kajurugoias/

As figuras exemplificativas mostram que os vereadores supervotados possuíram as mesmas
estratégias em suas narrativas para conquistar os eleitores. Tanto Célio Studart como Jorge Kajuru,
em suas propostas, prometeram abrir mão parcialmente dos seus salários como vereadores, além de
outros benefícios parlamentares; garantiram que as suas campanhas eram compostas por
voluntários, com recursos próprios ou doações; e também asseguraram ao eleitor que eram contra a
práticas eleitorais consideradas “ultrapassadas” e ligada à “velha política”, como uso de carro de
som/ “carreatas”, contratação de pessoal para “segurar bandeiras” nas ruas e trabalho com
lideranças comunitárias em troca de favores futuros. Percebe-se que a ideia propostas pelos
candidatos era atingir o eleitor decepcionado com a política atual, revoltados com o mau uso do
dinheiro público pelos políticos e com práticas eleitorais tradicionais, que demonstravam o
persistente clientelismo durante as eleições.
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De acordo com Cervi (2002, p. 4), o cenário de crise de representatividade pode contribuir
para ascensão de lideranças carismáticas com uma forte narrativa de renovação política, pois elas
“se beneficia(m) da ‘fadiga cívica’ frente ao Estado, partidos políticos e às lideranças tradicionais, e
acabam beneficiando as lideranças marginais que defendem soluções inovadoras definindo como
contrárias ao sistema vigente”.

Figura 3 – Publicação retirada da fanpage de João Dória (PSDB). Fonte: https://www.facebook.com/jdoriajr/

Figura 4 – Publicação retirada
br.facebook.com/AlexandreKalilOficial

da

fanpage

de

Alexandre

Kalil

(PHS).

Fonte:

https://pt-

Na figura 3 e 4, os candidatos a prefeito vencedores de São Paulo, João Dória, e de Belo
Horizante, Alexandre Kalil, apostaram no discurso do “não político” para conquistar o voto do
eleitor. Sendo dois candidatos outsiders, figuras fora do meio político e com forte capital social, a
estratégia construída foi: por serem de fora do “meio”, esses atores representam uma renovação
política de verdade, distanciando-se da conotação negativa atrelada ao político tradicional
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brasileiro, corrupto e que visa apenas o interesse próprio e de seus correligionários, já tão
introjetada no imaginário dos eleitores.
João Dória, por exemplo, utilizou-se de sua experiência como administrador de empresa
para construir a imagem de um gestor de sucesso capaz de comandar a máquina pública
diferentemente do político tradicional, como demonstrado em um dos seus principais slogans de
campanha “Não sou político, sou gestor”. Já Kalil reforçou a ideia da aversão ao termo político,
criando uma dicotomia entre ser prefeito versus ser político. Kalil baseou-se na ideia de que ser
político está ligado à politicagem e a práticas negativas, e ressaltou que, se eleitor, será diferente
dos demais, porque iria assumir a verdadeira função de chefe do executivo municipal.
Para Cervi (2002), a promoção do discurso antipolítico é decorrente da decadência dos
partidos e a perda de confiança na classe política que é determinante para o protagonismo de
lideranças marginais, externa à elite tradicional.
As elites políticas perdem sensibilidade social, em grande parte, devido aos baixos índices
de renovação interna. Na América Latina, elas se fecham em oligarquias nas cúpulas
partidárias, que em última análise, definem aqueles que podem ser candidatos e os que
terão mais chances de serem eleitos. Não há um processo continuado para novas estruturas
partidárias (CERVI, 2002, p.6).

Não só os candidatos a prefeitos mas também os vereadores supervotados buscaram se
distanciar e se mostrar com uma nova alternativa frente a política hegemônica. Em suas
publicações, os candidatos estudados possuíam um forte discurso contra a elite política local; e que,
se os eleitores estavam insatisfeitos, era preciso mudar, sendo eles as melhores opções.

Figura 5 – Publicação retirada da fanpage de João Dória (PSDB). Fonte: https://www.facebook.com/jdoriajr/
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Figura 6 – Publicação retirada da fanpage de Célio Studart (SD). Fonte: https://pt-br.facebook.com/celio.studart/

De acordo com os dados coletados no Facebook durante a última semana do primeiro turno
dos candidatos escolhidos para este estudo, as publicações mostraram uma característica
predominante nas eleições brasileiras: o personalismo. Assim, a valorização do histórico de vida
desses personagens em detrimento de suas ideologias políticas, ou seja, pessoas maiores que
partidos, foram elementos comuns do discurso construídos por esses candidatos, o que mostra uma
replicação de uma tendência não só nacional como também internacional quando se trata de
eleições (AZEVEDO, TESSEROLI, 2017). A estratégia do personalismo pode ser percebida nos
quadros apresentados em que a categoria “Promoção do partido e/ou da ideologia partidária” não foi
contabilizada nenhuma publicação dos quatro candidatos; já a categoria “Promoção do candidato
e/ou da candidatura” apresentou quase sempre o maior número de publicações entre os candidatos
analisados.
Como exemplificado nas figuras 5 e 6, os candidatos optaram por prevalecer, em suas
publicações, suas imagens, suas biografias e até o dia a dia de suas campanhas, apresentando apenas
o número de suas candidaturas. Siglas partidárias e coligações quando apareciam, eram inseridas
em tamanhos menores, com pouco destaque. Para Braga e Becher (2012, p. 2), a personalização da
política é uma prática que também se manifesta nos processos eleitorais “através da posição de
predomínio de lideranças políticas carismáticas em escala nacional, que sobrepujariam o papel dos
partidos políticos enquanto sinalizadores de policies e agregadores de interesse das demandas do
eleitorado”. No caso dos candidatos apresentados, ao ligarem seus discursos de renovação política
as suas imagens, em detrimento de partido e ideologia, mostram que “a volatilidade ideológica e a
facilidade de adotar novas estratégias de contato com eleitor [...] podem ser compreendidas como
efeitos da sensibilidade que eles têm para perceber as novas demandas da sociedade” (CERVI,
2002, p. 2).
8. CONCLUSÃO
Podemos perceber que, de acordo com os dados analisados, os quatro candidatos propostos
para esta pesquisa souberam utilizar a retórica da renovação política de maneira eficaz somada aos
seus perfis e qualidades. Por serem candidatos que ainda não tinham ocupado ainda um cargo
político - três deles considerados verdadeiros outsiders – e possuírem um potente capital políticosocial antes das eleições, estes atores souberam construir em torno de suas candidaturas um forte
discurso mudancista. Em suas narrativas, os candidatos criticaram práticas ligadas à política
tradicional, como mau uso do dinheiro público, prolongação do poder por oligarquias e grupos de
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interesses, casos de corrupção e velhas práticas eleitorais.
Percebe-se aqui que a principal estratégia utilizada foi se conectar com eleitor, decepcionado
com a política tradicional, tornando os motivos de suas insatisfações em discursos eleitorais. Assim,
esses candidatos se aproveitam do desencantamento das massas em relação à classe política e
instituições de representação e apresentaram uma narrativa anti-status quoa fim de criar uma
motivação emocional capaz de mobilizar um grande número de pessoas, criando um sentimento de
“revolução de expectativas” e entusiasmo coletivo (CERVI, 2002).
É importante trazer aqui a discussão sobre a narrativa do “não político” utilizada por João
Dória e Alexandre Kalil. Para se diferenciar dos adversários, estes candidatos tentaram mostrar
pouca ligação com a atividade política, com objetivo agradar o eleitor que possui restrições a
políticos. Apesar de ser uma estratégia que, em alguns casos, pode ser bem sucedida, além de criar
um contraste, traz um efeito nocivo para a democracia. Isso porque o processo eleitoral já é em si
um procedimento político que envolve prévias partidárias, negociações, coligações e ida do eleitor
às urnas, por exemplo. Assim, ao tentar negar que são políticos dentro de um contexto
eminentemente político, esses candidatos acabam gerando um paradoxo. Também não podemos nos
esquecer de que, ao construir o discurso antipolítico, esses candidatos acabam reforçando a
demonização política existente na sociedade, o que pode atenuar mais ainda a crise de
representatividade e distanciamento do cidadão.
Ainda de acordo com os dados analisados, percebemos também que esses candidatos
procuraram enfatizar mais sua figura pessoal do que dar visibilidade ao seu partido, sua trajetória
nele e ate mesmo suas ideologias. É bem verdade que o personalismo não é algo novo quando se
trata de eleições no Brasil e no mundo. Pesquisas de diversas vertentes, principalmente na área de
Comunicação Política, vêm debatendo a forte relação entre a mídia e a personalização e
espetacularização da política. É claro também que não podemos nos esquecer, ao discutir o tema, do
nível da educação política e identificação partidária dos eleitores; mas, a partir da ideia que os
candidatos apresentados tentaram passar para o eleitor a ideia de renovação política, ao apostarem
na valorização suas de figuras em detrimento dos seus partidos políticos, não estariam eles seguindo
o mesmo caminho dos demais? Concordamos com Leal (2012, p. 1) que a personalização da
política pode trazer risco à sociedade, principalmente em períodos eleitorais, ao neutralizar as
agremiações, ideologia política e o debate da sociedade sobre diversas pautas, deslocando o eixo
das discussões para as supostas qualidades dos candidatos e outros assuntos de baixa relevância.
Também concordamos com Cervi (2002) que lideranças carismáticas com forte discurso
mudancista podem trazer uma renovação ao sistema político tradicional, podendo até, de certo
modo, possuir um caráter democratizante; mas, é preciso lembrar que esta renovação significa aqui
apenas no sentido literal, não sendo possível dizer que esses personagens são realmente a renovação
política.
Por fim, esta pesquisa faz parte de um projeto maior, com objetivo de ser publicado em
revista científica, devido ao espaço e por ainda estar em andamento, trouxemos até aqui os
resultados parciais e acreditamos que o presente trabalho ainda precisa de aprofundamento no que
concerte aos dados analisados.
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O TEMA DA TRANSPARÊNCIA NOS POSTS DE FACEBOOK DOS CANDIDATOS À
PREFEITURA DE CURITIBA EM 20161
João Guilherme Frey2
Yachan Pinsag3
RESUMO
A transparência pública vem sendo apontada por diversos autores como uma dimensão da
democracia que tem efeitos sobre a eficiência da administração do estado, o controle do gasto
público e a inibição da corrupção dos agentes estatais (ALMADA; ANGÉLICO; FILGUEIRAS;
GOMES; HANSEN; HOOD). Com foco mais direcionado na relação entre transparência pública e
combate à corrupção, esse trabalho busca analisar (1) a forma como o tema da transparência foi
abordado nos posts de Facebook dos candidatos à prefeitura de Curitiba em 2016 (2) se houve
relação entre o tema e o combate à corrupção e moralidade pública, considerando o contexto da
Operação Lava Jato. Para alcançar esses objetivos, o corpus foi submetido a uma análise léxica por
meio do software Iramuteq, que criou clusters com as palavras que permitiram identificar o espaço
da transparência nas propostas dos candidatos. Os resultados indicam não ter havido relação entre
transparência e corrupção. O motivo mais plausível para isso é a baixa incidência do tema
corrupção nas postagens dos candidatos.
Palavras-chave: Transparência; Eleições; Comunicação; Facebook.

1. INTRODUÇÃO
A exigência por transparência nos atos púbicos foi sedimentada pelas normas legais e a
publicidade das informações passou a ser vista como uma espécie de “panaceia para as
delinquências do homem público e a ineficácia institucional” (FILGUEIRAS, 2011, p.75). Partindo
desse ponto, o artigo analisa o modo como o tema da transparência foi abordado nos posts de
Facebook dos candidatos à prefeitura de Curitiba nas eleições municipais de 2016.
Como, segundo Filgueiras, “diante de casos de corrupção, clama-se por maior transparência
das instituições, pela abertura das contas públicas e pela moralização da política” (2011, p.75), a
hipótese deste trabalho é que o espaço destinado à transparência nos discursos de campanha no
Facebook tende a ser atrelado ao combate à corrupção, ainda que essa não seja a única dimensão
onde a transparência pública gera efeitos.
1
2

Trabalho inscrito para o GTMídia, Democracia e Eleições, do 10oENPECOM.
Mestrando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná, integrante do grupo de pesquisa
em Comunicação Política e Opinião Pública (CPOP/UFPR). E-mail: joãoguilhermefrey@gmail.com
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Alinhado aos estudos de campanhas eleitorais online, de maneira mais específica às
pesquisas que analisam o comportamento em redes sociais digitais como o Facebook
(BRUGNAGO; CHAIA, 2015; RECUERO, 2014), optamos por essa rede social por ser a mais
utilizada pelos brasileiros (BRASIL, 2014). Contudo, mesmo com o crescimento das pesquisas no
campo das campanhas eleitorais online,ainda há poucas abordagens que se debruçaram sobre o
debate em redes sociais digitais no contexto específico das campanhas locais. Essa lacuna justifica a
relevância deste trabalho, que tem como escopo considerar as características de uma temática
específica dentro das fanpagesdos candidatosde uma eleição majoritária local.
Assim, este trabalho se divide em uma exposição da trajetória do conceito e da aplicação das
políticas de transparência – do início até seu estágio atual; expõe características das campanhas
eleitorais na internet; aborda questões metodológicas relativas à análise de conteúdo léxica e, por
fim, após submeter o corpus ao software Iramuteq, avalia a forma como o termo transparência
aparece nas postagens das campanhas dos candidatos à prefeitura de Curitiba em 2016.

2. TRANSPARÊNCIA: A TRAJETÓRIA DO CONCEITO E DE SUAS PRÁTICAS

O conceito de transparência foi precedido na história da teoria política pelo de publicidade
(GOMES et al., 2015). A ideia foi empregada pelo pensamento liberal como forma de se referir à
“característica normativa do Estado liberal-democrático que se colocava em perspectiva (Kant) ou
se institucionalizava (Bentham)” (p. 4). Foi Kant quem trouxe o conceito pela primeira vez de modo
a conferir uma plataforma moral para o Direito e a política. Por outro lado, a ideia de publicidade
também se desenvolveu, de outros modos e finalidades, no pensamento utilitarista, que via a
“publicity” como fundamento moral para vida pública.
Na teoria política de base kantiana, decisões, políticas e normas que dependem do sigilo
para sua efetividade sobre aqueles afetados por elas não são moralmente satisfatórias. “O que quer
que seja reprovado neste sentido fica destituído de base moral”. Na obra “À Paz Perpétua”, ao
escrever sobre a harmonia da política com a moral, Kant utiliza-se do “conceito transcendental do
direito público”, que formula da seguinte maneira: “Todas as ações relativas ao direito de outros
homens cuja máxima não se conciliar com a publicidade são injustas” (2008, p.76).
Na visão utilitarista de Bentham (apud GOMES et al. 2015), o conceito de publicidade
aproxima-se mais do que é exercido hoje nos estados liberais-democráticos. Para ele, a publicidade
é uma forma de garantir que o poder do Estado não seja desviado para beneficiar interesses
particulares em detrimento do benefício geral. Resumidamente, é a forma de garantir os
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fundamentos da res pública.
Na esteira de Bentham, Stuart Mill também se debruçou sobre a importância da publicidade
dos assuntos públicos. Um bom governo, para ele, depende – além das qualidades morais de seus
governantes – daquilo que chama de “maquinário” do estado, ou seja, suas estruturas e processos
internos.
Uma dessas qualidades instrumentais, segundo John Stuart Mill, é o acesso que o povo tem
às informações públicas. O autor ilustra sua defesa usando como exemplo o funcionamento do
sistema judiciário. Segundo ele, a diferença entre a boa e má Justiça está nos mecanismos adotados
para trazer as virtudes morais e intelectuais existentes na sociedade para a administração da Justiça.
Neste aparato, Mill elenca a importância da publicidade, “que permite observação e críticas aos
eventuais erros”.
Oriunda deste acúmulo teórico, a ideia de transparência começa a ganhar protagonismo com
a consolidação dos estados democráticos-liberais capitalistas e suas tentativas de reforma do Estado
que procuravam “responder à grande crise do Estado intervencionista do tipo keynesiano e aos
modelos de Welfare State construídos no pós-guerra (PRADO; LOUREIRO, 2005, p.359).
Em uma primeira fase, as medidas visavam à diminuição do aparato estatal e dos gastos
públicos. Para isso foi necessária uma reestruturação do modo de gestão do aparelho estatal. Como
resultado desta primeira onda de reformas aconteceram as concessões e privatizações, que
reforçavam a ideia do estado como indutor e regulador – e não executor – das políticas econômicas.
Como continuidade dessas reformas surgiu a demanda por maior eficiência na gestão dos
recursos públicos e maior participação da sociedade na formulação e acompanhamento dos serviços
e políticas públicas. Mais recentemente, como apontam Loureiro e Prado, surgiram os debates sobre
a acessibilidade das informações públicas e, consequentemente, a melhor prestação de contas dos
governantes à sociedade. “Essas discussões colocaram claramente o tema da accountability
democrática na agenda da reforma, tanto como forma de melhorar o controle a participação nas
políticas públicas, mas também como forma de legitimação do próprio governo” (PRADO;
LOUREIRO, 2005, p.359).
Ideias que relacionam a transparência pública e o combate a corrupção aparecem com
frequência na literatura. Ao traçar uma perspectiva histórica do conceito, Cristopher Hood (2006)
destaca, a princípio, três ideias relacionadas à transparência que já eram debatidas antes do fim do
século XIX: a noção da administração pública orientada por regras (rule-governed administration);
a percepção de uma comunicação franca e aberta entre o poder público e os cidadãos (candid and
open social communication); e formas de dar conhecimento a respeito das organizações e da
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sociedade (making organization and society ´knowable´).
No terceiro grupo de ideias que na análise histórica de Hood precederam o conceito de
transparência – ways of making organization and society ´knowable´– também tem raízes no século
XVIII. Neste campo de conceitos estão relacionados aqueles atinentes à segurança e controle. Ou,
na leitura de Almada (2016, p. 30) sobre a obra de Hood, “aqui a transparência é entendida como
inibidora de problemas como corrupção, desvios, etc”.

2.1. A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL

A trajetória das ações de transparência dos governos brasileiros está marcada pelo ritmo que
foi dado pelo arcabouço legal. No país, foi o processo legislativo que impeliu ações mais
consistentes em direção às boas práticas de transparência pública.
Separam-se as iniciativas de transparência entre ativa – quando a informação está disposta
pelo ente público sem que tenha quer ser demandada pelo cidadão – e passiva, quando o Estado
fornece a informação depois de requerida.
Na transparência ativa, a obrigação de dar “pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público” (BRASIL, 2009) foi instituída pela Lei
Complementar 131/2009. A chamada Lei Capiberibe – por ser de autoria do senador amapaense
João Capiberibe – que acrescentou novos dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal lista os principais instrumentos de transparência na gestão
fiscal, aos quais deve ser dada ampla transparência: os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – que já era previsto pela Constituição Federal, o Relatório de Gestão
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Além destes instrumentos, a LRF preconiza a liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira e também a adoção de sistema integrado de administração financeira e
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União.
A LRF diz ainda que durante os processos de elaboração e discussão do Plano Plurianual
(PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), e da Lei do Orçamento Anual (LOA), deve ser
incentivada a participação popular através das audiências públicas.
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O texto legal de 2009 – Lei Capiberibe – previa que, de modo escalonado, a partir da
publicação da lei todos os municípios brasileiros deveriam atender às exigências de publicidade dos
dados públicos em um prazo máximo de quatro anos. Portanto, desde maio de 2013, todos os entes
federativos do país são obrigados a publicar informações detalhadas da execução das receitas e das
despesas.
Já em relação à transparência passiva, o grande marco legal foi a Lei de Acesso à
Informação, publicada 11 anos após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa norma estabelece as
diretrizes de transparência na Administração Pública e não se restringe à divulgação das finanças
públicas, mas também a inclui nas diretrizes que dá.
A LAI, Lei n°12.527, de 18 de novembro de 2011, que vige desde maio de 2012, impôs
mudanças à forma como as instituições públicas divulgam suas informações. Uma Lei de Acesso à
Informação é uma lei que dá aos cidadãos o direito de conseguir informações governamentais sem a
necessidade de demonstrar interesse legal. Sob a regência da LAI, os documentos governamentais
tornam-se públicos, salvo exceções especificadas em lei, e os indivíduos podem obter estas
informações sem justificar para quais fins (ACKERMAN; SANDOVAL, 2005).
O Brasil, como outros países em desenvolvimento, inseriu-se tardiamente no contexto
mundial de legislações que visam à garantia do acesso à informação pública. Em 2005, quando o
texto da norma nacional começava a ser redigido pela ONG Transparência Brasil e, no ano
seguinte, pela Controladoria Geral da União (ABRAMO, 2009), outros 62 países já haviam
aprovado suas Leis de Acesso (ACKERMAN; SANDOVAL, 2005).
Uma das principais diretrizes desta lei é simplificação do acesso à informação. Ela preconiza
que na divulgação da informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de
recursos públicos, licitação, contratos administrativos, sejam utilizados os meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação.
Pode-se, portanto, olhar para a Lei de Acesso à Informação como mecanismo indutor da
transparência e do controle social por meio da melhoria dos artefatos de mediação da informação.
Como nos aponta Angélico, “esse acesso é necessário à participação e à accountability e é essencial
para assegurar que a Administração Pública seja eficiente, responsiva e livre de corrupção” (2012,
p.13).
À Lei de Acesso à Informação, seguiram-se suas regulamentações. Tanto a regulamentação
federal, por meio do Decreto 7.724/2012, quanto as estaduais e municipais trazem a obrigação de
publicação dos repasses ou transferências de recursos financeiros a entidades privadas ou públicas.
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3. CAMPANHAS ELEITORAIS NA INTERNET

Nessa sessão abordamos a denominada modernização de campahas eleitorais, o processo de
substituição de práticas tradicionais por outras “modernas” e que marcam o fim do século XX e
início do XXI. Nesse contexto de mudanças que emerge a internet como uma nova ferramenta
midiática, uma ferramenta que utilizada pelos partidos e candidatos abrem uma nova área para
aplicação de práticas e estratégias de campanha.
Em função desses fatores, a forma de fazer campanha foi sendo alterada, partidos e
candidatos precisaram se adaptar ao novo cenário de disputa e passaram a investir em uma nova
abordagem. Como ressalta Manin (1995), campanhas desenvolvem o modelo de ‘democracia de
público’ tendendo a focar na imagem dos candidatos e determinadas características pessoais, o que
deixa cada vez mais necessária a profissionalização estratégica da campanha.
Os autores Mancini e Swanson (1995) também observam esse processo de modernização e
profissionalização das campahas através da caracterização delas. O primeiro ponto observado por
eles desse novo cenário é a personalização da política, onde a imagem dos candidatos possui mais
visibilidade que os próprios partidos, enfatizando questões pessoais e menos ideológicas. Outra
característica observada por ele é de que se nas campanhas tradicionais as informações eram
restritas àquelas fornecidas pelos partidos, agora com o desenvolvimento dos meios de
comunicação de massa há um aumento da quantidade de informações sendo distribuidas, e não
sendo restrita às plataformas partidárias, contribuindo para o processo de formação de opinião
pública e do debate político.
Outra autora que ressalta essa profissionalização das campanhas é Pipa Norris (2000), indo
um pouco adiante nomeia tais campanhas como pós-modernas. Campanhas com novas tecnologias
de marketing eleitoral, baseadas em pesquisas de opinião pública e que identificam determinadas
características relevantes do eleitorado e como atingi-lo. Assim, nesse contexto, a internet aparece
como um novo espaço de comunicação prontamente apropriada pelos partidos e candidatos (DADE,
2009), mesmo sem saber exatamente a função que podiam ternas campanhas, a partir da metade da
década de 1990 websites de campanhas começam a ser lançados. Já em 2007, Dader (2009)
descreve que a internet tende a estar mais consolidada em diversos países e é possível perceber seu
impacto dentro das campanhas. A utilização das ferramentas como websites, blogs, redes sociais
deixa de ser algo marginalizado e passa a integrar toda a dinâmica eletoral.
Assim o uso de recursos online durante o período eleitoral parece ter se tornado obrigatório
aos concorrentes a cargos públicos. Como em 2008, quando Barack Obama utiliza-se muito das
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redes sociais para estabelecer uma campanha mais abrangente e de diálogo com os eleitores,
descrito por Braga (2011) como um “divisor de águas” no que se refere ao debate em torno do uso
da internet para fins políticos. A discussão, segundo ele, passou de um viés normativo, em que se
debatiam possíveis formas democráticas inovadoras originadas das novas redes, para questões
práticas relacionadas à participação política em regimes democráticos, incluindo o período eleitoral.

3.1 CAMPANHAS NO FACEBOOK
A participação da política e do público em ambientes digitais constitui um objeto que vem
recebendo crescente atenção em pesquisas na ciência política e na comunicação, desde estudos dos
fóruns governamentais a debates nas redes sociais digitais em períodos de campanhas eleitorais
(FERREIRA, 2016; SAMPAIO; MAIA; MARQUES, 2010; JENSEN, 2014; PENTEADO; GOYA;
FRANÇA, 2014; ROSSINI, 2013; MURTA et al., 2017; RIBEIRO; BORBA; HANSEN, 2016).
Nas redes sociais, a proximidade e as possibilidades de engajamento do público com instituições e
atores políticos, que passaram a atuar na produção e difusão de conteúdos nesses ambientes,
ressaltam qualidades já identificadas na comunicação política online (NORRIS, 2001).
Neste paper, nosso escopo é post realizado pela campanha dos candidatos no Facbook, a
capacidade de disseminação de informações que a rede social possui embasa a necessidade de
observações da mesmas. Portanto, investigar sob o interesse temático o comportamento do debate
do público via comentários nas fanpages de campanha não se trata de um estudo de agendamento.
Contudo, ressalta-se a perspectiva de que os posts durante as eleições municipais, assim como os
comentários produzidos nela, tendem à coerência de temas locais.

3.2. O CONTEXTO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE CURITIBA EM 2016

Em 2016, as eleições municipais se deram em um contexto marcado por três situações
distintas. O primeiro deles eclodiu três anos antes do pleito em análise, mas ainda ecoou no período
eleitoral de 2016. AS manifestações que tomaram conta do país em 2013 tiveram como principal –
ou pelo menos primeiro – alvo o aumento nas tarifas do transporte coletivo nas capitais brasileiras.
Como esse é um aspecto público sob gerência das administrações municipais, as manifestações
fizeram sombra sobre toda a gestão 2013-2016, em que o prefeito era Gustavo Fruet, que tentou a
reeleição em 2016.
O segundo contexto relevante para a disputa de 2016 foi a crise econômica. Em 2016, o país
já acumulava seguidos trimestres de retração na economia. Esses efeitos já eram sentidos no caixa
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municipal, que nos últimos meses da gestão do candidato incumbente teve dificuldades para arcar
com responsabilidades elementares, como a roçada de praças e os repasses para o fundo de
previdência dos servidores municipais.
Mais diretamente ligada à hipótese deste trabalho, há, por fim, a Operação Lava Jato, que
iniciada em 2014 acabou por colocar a pauta da moralidade e da lisura na vida pública como o
grande objetivo político. Ainda que não se tenha a medida exata das consequências dessa dinâmica,
pode-se aventar como hipótese a ser testada na próxima sessão deste artigo que, em razão de um
contexto onde a corrupção está mais em voga, pode ser que a transparência seja apresentada como
um de seus antídotos. Desta forma, a transparência seria abordada geralmente dentro de um
raciocínio de moralização da via pública e combate à corrupção.

4. METODOLOGIA

A análise de conteúdo é uma metodologia oriunda dos campos da comunicação e
comunicação política que surgiu com o objetivo fundamental de “ler de modo sistemático textos
publicados por meios de comunicação de massa” (ALONSO et al., 2012, p.11). Dessa raiz, o
método logo se expandiu para outras áreas e já na década de 194 foi integrado pela ciência política,
onde, em vez de periódicos passaram-se a analisar campanhas eleitorais, discursos e propaganda
política.
Em corpus de pesquisa mais extensos, há formas de automatizar a análise de conteúdo, o que
torna o trabalho mais rápido e permite a potencialização do entendimento do material de interesse
(NASCIMENTO; MENANDRO, 2006).
Para este trabalho, optou-se pela análise léxica automatizada por meio do algoritmo
ALCESTE, operacionalizado neste caso por meio do software Iramuteq se vale de cálculos
efetuados sobre co-ocorrências. “Na base do funcionamento do programa encontra-se a ideia de
relação entre contexto linguístico e representação coletiva ou entre unidade de contexto econtexto
típico em segmentos de texto” (REINERT, 1990 apud NASCIMENTO, MENANDRO, 2006).
Dentro da formulação de Reinert, unidade de contexto é uma espécie de enunciado mínimo de um
discurso; sua representação elementar.
Especificamente nesse trabalho, o software Iramuteq nos permite avaliar em qual cluster de
conceitos está inserido o de transparência. Essa análise estatística e automatizada evidencia relações
e mostra de que modo a ideia de transparência é apresentada nas propostas dos candidatos.
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Esse tipo de representação nos é dada pelo Método da Classificação Hierárquica
Descendente. Nele, os segmentos detexto são classificados em função dos seus respectivos
vocabulários, e o conjuntodeles é repartido em função da frequência das formas reduzidas.
“Estaanálise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentamvocabulário
semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos de texto dasoutras classes”
(CAMARGO, 2005 apud CAMARGO; JUSTO, 2013)
O corpus desse trabalho são os posts no Facebook dos oito candidatos à prefeitura de
Curitiba nas eleições municipais de 2016. Participaram do pleito: Gustavo Fruet (PDT), como
candidato incumbente; Ademar Pereira (PROS); Maria Victoria (PP); Ney Leprevost (PSD); Rafael
Greca (PMN); Requião Filho (PMDB); Tadeu Veneri (PT); e Xênia Mello (PSOL).
Os posts foram coletados pelo grupo de pesquisa em Comunicação Política e Opinião
Pública (CPOPO/UFPR) e submetidos a análises no software Iramuteq, tanto de modo individual
como agrupados, respeitando o critério de ano do pleito.

5.APRESENTAÇÃO EANÁLISE DOS DADOS

O corpus desse trabalho foi submetido ao software Iramuteq com o objetivo de responder a
duas questões principais. A primeira, mais genérica e exploratória, é para saber de que modo os
candidatos falam de transparência em seus posts no Facebook. A segunda, mais específica, é se os
candidatos falaram mais de transparência associada à corrupção e moralidade que a outros aspectos
da vida pública, como por exemplo, eficiência administrativa e participação política – outros
campos que também sofrem os efeitos da transparência.

Tabela 1
Frequência de postagem por candidato
Frequência

Ademar

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

94

3,0

3,0

3,0

Fruet

636

20,1

20,1

23,1

Greca

859

27,2

27,2

50,2

Leprevost

562

17,8

17,8

68,0

Cand.

705

Mvitoria

200

6,3

6,3

74,3

RequiaoF

287

9,1

9,1

83,4

Veneri

358

11,3

11,3

94,7

Xenia

167

5,3

5,3

100,0

Total

3163

100,0

100,0

FONTE: CPOP/UFPR

Com a frequência simples percebemos a concentração de postagens nos três principais
candidatos em 2016 (Gustavo Fruet, Rafael Greca e Ney Leprevost). Mas como a unidade de
análise adotada para esse trabalho é todas as postagens de forma geral, independente da fanpage, o
que nos importa na tabela a cima é o total de 3163 postagens realizadas no período eleitoral.
Com o tamanho do banco de dados utilizado, passamos agora para analise do conteúdo
presente nesses 3163 posts . Observando as ligações semanticas e relações temáticas, a metodologia
aqui empregada através do software Iramuteq utiliza a técnica de Reinert, descrita na sessão
anterior.
Gráfico 1 – Clusters temáticos das postagens no Facebook dos candidatos à prefeitura de
Curitiba em 2016
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FONTE: Os autores, com dados do CPOP/UFPR, 2018

A técnica aplicada aqui resulta na formação de grupos temáticos de palavras, denominados
aqui de clusster temáticos. A partir do corpus principal do trabalho, revela-se a divisão do conteúdo
dos posts em quatro clusters temáticos, que concentram os principais assuntos abordados nas
postagens dos candidatos.
No gráfico 1, devemos notar, além da formação dos clusters a concentração percentual das
palavras e o posicionamento entre cada um deles. Sendo um pouco mais descritivo, o
posicionamento do cluster 3 e cluster 2 revelam uma interação muito maior entre os dois grupos
temáticos e suas palavras do que em relação aos outros dois grupos. Enquanto, em contrapartida o
mesmo acontece no cluster 4 e cluster 1, que além de interagirem mais entre si, também concentram
uma frequência percentual um pouco superior, demonstrando uma concentração maior de temáticas
e palavras das postagens dos candidatos.
Analisando os clusters por suas temáticas, pode-se dizer que as classes 2 e 3 guardam
relação com postagens que podem ser descritas como metacampanha. Ou seja, o tema apresentado
nesses textos é a própria campanha. Enquanto o 3 tem mais relação com agenda dos candidatos e
com apoiadores de suas campanhas, o cluster 2 congrega hashtags e chamadas ações de divulgação
da campanha pelos eleitores nas redes sociais.
Já as classes 1 e 4 aglutina trechos relativos às políticas públicas. Na 4, há uma concentração
clara de termos relativos à prestação de serviços públicos, como saúde e educação. A classe 1, por
fim, a única onde o termo “transparência” foi elencado também diz respeito à gestão, mas com mais
enfoque no modo de fazer, na postura do gestor, que no serviço em si, como aparecei na classe 4.
Nesse cluster, “transparência” é o oitavo termo com maior relevância.
O Cluster 1, onde está listado termo transparência também é onde aparece o termo
corrupção. Entretanto, ainda que estejam na mesma classe, os termos não aparecem relação tão
próxima, como será demonstrado nos grafos abaixo.
Como o objetivo do presente trabalho é observar a utilização específica da temática da
‘transaparência’ por parte dos candidatos em suas fanpages, mudamos aqui a unidade de análise de
todos os os posts para um subcorpus composto apenas pelos termos se relacionam com a palavra
“transparência”.
Gráfico 2 - Clusters temáticos do subcorpus “transparência” nas postagens no Facebook
dos candidatos à prefeitura de Curitiba em 2016
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Fonte: Os autores, com dados do CPOP/UFPR, 2018

Distinguimos agora, de forma mais aproximada, a existência de sete subclasses temáticas
ligadas ao tema de “transparência”. Com a formação de 7 clusters temáticos, com frequências
percentuais muito próximas entre si, compreendemos uma utilização diversificada da terminologia
analisada aqui. Tendo sido aplicada 75 vezes dentre os 3163 posts, “transparência” revela uma
incidência não tão alta e de forma variáda, não sendo empregada de forma especifica como um tema
de campanha, mas sim como uma ação a ser realizada dentro de outros temas.
Ainda que a unidade de análise sejam os posts de todos os candidatos, a segregação do
subcluster transparência revela uma diferenciação dos usos por candidatos, especialmente Tadeu
Veneri (PT) e Gustavo Fruet (PDT). Nessa análise fica claro que não houve o uso do termo
transparência de modo preponderante em algum tema específico. O termo foi utilizado em
contextos bastantes diversificados.
Aqui vale destacar que em nenhum desses clusters aparece a palavra “corrupção” nem
termos relacionados à Operação Lava Jato, deixando evidente que não houve associação entre a
transparência como forma de combate à corrupção.
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Gráfico 3 - Análise de similitude do termo “transparência” nas postagens no Facebook dos
candidatos à prefeitura de Curitiba em 2016

FONTE: Os autores, com dados do CPOP/UFPR, 2018

Aplicamos agora sobre o corpus de 75 incidências da utilização do termo “transparência” a
técnica de análise de similitude. Identificando as principais palavras ligadas ao termo central,
percebemos uma conexidade regular, apresentando ligação com diversos termos. Por ter uma
capacidade de apresentar uma estruturação, a análise de similitude aqui nos permite reafirmar a
ponderação realizada anteriormente com o Gráfico 2, o termo da “transparência” se mostra ligado a
distintos temas, porém sem uma forte conexão com nenhum, podemos observar isso através da
grossura das ramificações do Gráfico 3. Quanto maior for a ligação entre os termos, mais grossa
seria a linha que os liga. Porém só vemos uma intensidade maior nas linhas com as palavras “não”,
“cidade”, “curitiba”, “público” e “gestão”. Outro dado relevante é, mais uma vez, a ausência de
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termos relativos à corrupção.

6. CONCLUSÃO

Partindo do contexto das eleições de 2016 e levando em conta as indicações da literatura de
que há uma relação entre a transparência e o combate à corrupção, esse trabalho buscou avaliar se
nas postagens dos candidatos à prefeitura de Curitiba em 2016 essa relação ocorreu. Submetido o
corpus a uma análise léxica, ficou demonstrado que não houve associação entre os termos
“transparência” e “corrupção” ou termos relacionados à Operação Lava Jato. Isso indica, portanto,
que não houve associação entre transparência e combate à corrupção na campanha eleitoral via
Facebook das eleições de 2016 em Curitiba.
Uma análise possível da ausência dessa relação é o fato de termos relacionados à corrupção
terem tido pouco espaço no corpus analisado – ao contrário do que faria supor o senso comum. O
termo “corrupção”, por exemplo, foi escrito apenas 35 vezes nas 3.163 postagens. Ou seja, os
candidatos quase não falaram de corrupção no Facebook em 2016. Isso, portanto, diminui a chance
de que ele apareça associado à transparência.
O que se pode depreender da análise léxica das postagens dos candidatos na eleição em tela
é que o termo “transparência” tem uso difuso e heterogêneo, mas figura com mais frequência em
grupo de ideias relacionados a características de gestão.
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TEMAS DE PRÉ CAMPANHA NO FACEBOOK: O CASO DOS CANDIDATOS AO
GOVERNO DO PARANÁ CIDA BORGHETTI E RATINHO JÚNIOR1
NEVES, Daniela2
LIMA, Juliane3
CARDOSO, Kelwin4
RESUMO
O presente trabalho analisa o comportamento dos candidatos ao governo do Paraná, Cida Borghetti
(PP) e Ratinho Jr. (PSD), na rede social Facebook no período pré-eleitoral de 2018, visto que a
legislação eleitoral flexibilizou a possibilidade de uso da internet nos meses anteriores aos da
campanha e neste ano permitirá a ferramenta do impulsionamento. A escolha dos dois se deu por
estarem em vantagem nas pesquisas de intenção de voto neste período estudado e se apresentarem
neste período como pré-candidatos declarados. A análise é feita separando variáveis temáticas e
comportamento de engajamento das postagens, durante os meses de março, a julho. O trabalho parte
da hipótese de que os dois candidatos devem fortalecer as fanpagens já em período pré-eleitoral e
com isso melhorar a performance de engajamento necessária para os meses de campanha. A
segunda hipótese é de que aproveitaram o Facebook para fazer campanha, mesmo antes de período
oficial. Conclui que Ratinho Jr, por ter uma vantagem inicial muito maior em número de
seguidores, consegue um engajamento médio maior, apesar de perder quando aumenta as postagens
de campanha. Cida Borghetti faz um grande esforço para fortalecer sua presença no Facebook
durante os meses estudados, aumentando o número de posts e mostrando uma imagem de uma boa
administradora, além de uma pessoa religiosa. Porém, por não ter um relacionamento forte anterior
com os internautas, não consegue alcançar o engajamento de Ratinho. A pesquisa deste período de
pré-campanha mostra que o instrumento do impulsionamento deve ser importante para campanhas
como a de Cida, que precisa alcançar um número maior de eleitores na internet.
Palavras-chave: Eleições; Comunicação Política; Mídias Sociais; Campanha eleitoral.

1. INTRODUÇÃO
O uso de redes sociais para a comunicação política é objeto bem explorado em pesquisas
tanto do campo da Comunicação como da Ciência Política (NORRIS, 2001; GOMES, W;
FERNANDES, B.; SILVA, T, 2009; MARQUES E SAMPAIO, 2011; CERVI, MASSUCHIN,
2011, STROMER-GALLEY, 2013; AGGIO, 2016). O que se discute neste trabalho é como pré1
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candidatos a cargos majoritários se comportaram na rede social Facebook no período pré-eleitoral
de 2018, visto que a legislação flexibilizou o uso das redes sociais neste período, colocando menos
restrições. Observamos as quantidades de posts, temas e comportamento do engajamento, que é a
quantidade de curtidas, comentários e compartilhamentos de cada post.
O presente trabalho parte da hipótese de que os dois candidatos fortaleceram as fanpagens já
em período pré-eleitoral e com isso melhoraram a performance de engajamento necessária para os
meses de campanha. A segunda hipótese é de que aproveitaram o Facebook para fazer campanha,
mesmo antes de período oficial.
Os casos foram escolhidos por serem os dois pré-candidatos declarados ao governo do
Estado do Paraná e estarem em vantagem nas pesquisas de opinião realizadas no período estudado.
De acordo com o IBPE Inteligência (2018) em pesquisa divulgada em abril, Ratinho J. tinha 34%
das intenções de voto, Osmar 28% e Cida Borghetti 5%. Em maio, Ratinho apareceu com 30%,
Osmar com 26% e Cida 10% das intenções de voto. Cabe aqui explicar que o então pré-candidato
Osmar Dias (PDT) também era objeto da pesquisa, porém, com sua desistência, os levantamentos
foram desconsiderados, visto que é intenção dos pesquisadores fazer uma comparação do período
pré e eleitoral das mesmas candidaturas.
Cida Borguetti era vice-goverenadora na chapa com Beto Richa (PSDB) e assumiu o posto
de governadora quando este se licenciou do cargo, em abril, para disputar as eleições ao Senado em
2018. Ratinho Jr. é deputado federal e estava licenciado para ser secretário do governo Beto Richa
na pasta de Desenvolvimento Urbano desde o início da gestão. Saiu em novembro de 2017
anunciado pré-candidatura. Apesar de serem do mesmo governo, os dois são de grupos adversários
na política paranaense. Iniciam campanha dentro de um novo modelo de comunicação eleitoral,
imposto pelas normas de 2015 e 2017.
As regras das campanhas eleitorais têm diminuído o espaço dos meios tradicionais de
comunicação política e aumentado as possibilidades na internet (CERVI e NEVES, 2018). Neste
ano de 2018, as campanhas eleitorais federais e estaduais do Brasil trazem, além da novidade da
possiblidade de impulsionamento de postagens nas redes sociais - ação prevista pela Lei 13.488 de
2017, uma diminuição considerável da campanha de rua5. O Horário Gratuito de Propaganda
Eleitoral (HGPE) teve seu tempo diminuído a partir da eleição municipal de 2016, assim como
modificações de distribuição e veiculação (NEVES e SANTOS, 2017).
Desta forma, se em eleições anteriores existia o início da campanha marcado pela
propaganda de rua e o HGPE, o que muitos pesquisadores chamam de “hora da política”,
(PALMEIRA, 1996; VEIGA, 2001), tanto a legislação anterior quanto a aplicada para 2018 tendem
a diminuir visualmente esse tipo de propaganda que fornece ao cidadão comum e fortalecido o
período pré-eleitoral.
Tudo leva ao fortalecimento das redes sociais dentro das estratégias de marketing eleitoral
em 2018 que, assim como ocorre com empresas e organizações, percebem nas redes sociais uma
forma eficaz de se aproximar do seu público (RECUERO, ZAGO, SOARES, 2017).
As possibilidades presentes nas regras de propaganda na internet aumentaram muito desde
2010. Nem toda a população tem acesso à rede de computadores. Porém, houve uma elevação
sentida nos últimos anos com os smartphones: de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia
(2016), dois em cada três brasileiros acessam a internet. Não quer dizer que todos acessam
5
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conteúdos de política. A literatura mostra que candidato fala com os mais jovens e com mais
condições socioeconômicas de acesso à rede (NORRIS, 2002; RESENDE E CHAGAS, 2013).
Além disso, a condição do algoritmo seleciona as mensagens, de acordo com escolhas e interesses
do próprio cidadão, o que será aprofundado mais a frente.
A possibilidade aberta pela nova regra pode permitir ultrapassar a barreira do algoritmo com
a prática do impulsionamento pago de posts em mídias sociais. Quando se impulsiona uma
publicação, é possível escolher o público alvo dela, chegando a filtros de idade e bairros onde mora.
Até a campanha passada, eram punidas práticas como essa, que eram feitas, em boa parte, de
maneira mais escondidas e não perceptível para o eleitor sem conhecimento no assunto. Um dos
motivos da escolha do Facebook para esta análise é o fato de ter mecanismo próprio de
impulsionamento, o que será relevante para o estudo do período de campanha. Outro motivo é a
força desta rede social no Brasil, alcançando 127 milhões de usuários no país (OLIVEIRA, 2018).
De acordo com a nova lei, é permitido impulsionar publicação (menos no dia da eleição),
desde que seja através de ferramentas disponibilizadas pelo provedor de aplicação de internet, e que
esteja bem claro para o eleitor que se trata de uma publicidade. A mesma lei, porém, veda a
veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet que não seja o
impulsionamento de conteúdos por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
Mecanismos de otimização e impulsionamento que não sejam do próprio Facebook, por
exemplo, não podem ser usados, com previsão de multa. Muito menos utilizar ferramentas de
visualização para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros.
2. REGRAS PARA A INTERNET
A possibilidade do uso da internet em campanhas no Brasil teve início em 2000, através da
resolução nº 20.684 do TSE, que especificava o uso do domínio online de registro de sites de
candidatos, nas eleições municipais daquele ano (NEVES e SANTOS, 2017). Em 2002, a resolução
nº 20.988 impõe para a propaganda feita através da internet as mesmas permissões e normas da
propaganda em geral, como período, proibição de propaganda antecipada, normas para transmissão
de debates e realização ou divulgação de consultas populares.
A utilização mais efetiva da internet em campanhas brasileiras ocorreu nos pleitos de 2002 e
2006: “(...) verifica-se que uma parte dos concorrentes já oferecia acesso a websites incrementados,
com informações diversas sobre novidades, propostas, biografias, possibilidade de escutar jingles e
assistir vídeos das campanhas” (MARQUES e SAMPAIO, 2011).
Nas eleições de 2006 a palavra internet surge na Lei Eleitoral - Lei 11.300, porém
regulamentando as prestações de conta de campanha, que devem ser realizadas pelos partidos
políticos, coligações e os candidatos através da internet, nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, em
sites criados para esse fim. É a única menção à rede na lei eleitoral. Desta forma, até as eleições de
2010, a propaganda on-line era restrita a sites oficiais de candidaturas, ou partidos, que deveriam
estar devidamente autorizados pela Justiça Eleitoral.
A partir de 2009, com a Lei 12.034, o uso da internet passa a ter relativa importância na
legislação, aplicada em 2010, que houve a permissão de propaganda através de blogs, redes sociais
e aplicativos de mensagens. Considerando que o Facebook foi criado em 2004, e as plataformas
You Tube e Twitter em 2006, pode se dizer que houve uma implementação tardia das ferramentas
web já existentes. Também a partir de 2009 foi dada às coordenações de campanha a possibilidade
de enviar mensagens por e-mail com propaganda, ressaltado que o cadastro de endereços
eletrônicos precisa ser gratuito. A comercialização de cadastros com endereços eletrônicos é
expressamente proibida.
A Lei 12.891/2013 intensifica o combate à propaganda negativa, obrigando a retirada – não
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apenas o direito de resposta – do conteúdo ofensivo, bem como a contratação direta ou indireta de
grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para
ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação – deixando explicita uma
prática dos comitês de campanha.
A Lei 13.165/2015 – chamada de minirreforma eleitoral - amplia as possibilidades de
campanha, flexibilizando o uso da rede para divulgação de candidatura antes do período de
propaganda oficial. Desta forma, não considera propaganda antecipada na internet a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja
pedido explícito de voto.
3. CAMPANHA MEDIADA PELA REDE
As discussões na literatura sobre campanha na internet buscam compreender se, e até em
que ponto, o meio digital facilita o debate e a democracia. Ou ainda, como podem contribuir para
horizontalizar a participação do eleitor, com interatividade entre ele e os candidatos.
Alguns desses estudos indicam que a tecnologia, por si só, não é capaz de modificar em alta
dimensão o debate. Os candidatos e usuários é que conferem a ela um uso diverso (BRAGA, 2011;
MARQUES, 2016; MARQUES E SAMPAIO, 2011; NORRIS, 2001; STROMER-GALLEY,
2013).
De acordo com Norris (2001), mesmo que o acesso à internet se torne generalizado entre
todos os principais grupos sociais, ainda haverá uma crescente divisão democrática entre a minoria
que utiliza os múltiplos recursos da internet para o envolvimento cívico e a maioria que opta por
não se envolver em qualquer atividade política online. A autora diz que, ainda que a internet
aumente canais de informação e tenha potencial para transformação de opinião pública e por mais
que facilitem a realização de campanhas, os eleitores ainda são os responsáveis por escolher os
filtros de informação que desejam receber. A internet é, assim, muito mais capaz de produzir
reforço do que conversão de ideias e valores. Ela ativa pessoas já pré-motivadas a usar a internet
como meio de informação política, e, assim como os meios de comunicação tradicionais, a política
na internet serve principalmente para reforçar o envolvimento cívico (NORRIS, 2003).
No Brasil, de acordo com Resende e Chagas (2013), a internet é instrumento de informação
para eleitores mais jovens e com mais condições socioeconômicas. Aproxima-se da TV como
principal fonte para esse público. Nesse sentido, Marques (2016) considera que o perfil do público a
ser alcançado é uma das principais razões que levam os agentes do campo político a adotarem as
ferramentas digitais de comunicação com maior ou menor grau de intensidade. Como existe um
público a ser atingido, não é recomendável subestimar a repercussão na internet: “(...) perde-se a
dimensão de que uma bobagem escrita (mesmo que seja para poucos seguidores) pode ganhar
repercussão negativa e comprometer todo o esforço de construção de imagem pública”
(MARQUES, 2016, p. 51).
Campanhas brasileiras têm mobilizado meios digitais para estratégias de comunicação,
utilizando, desde 2014, o Whatsapp para distribuição de material humorísticos – os “memes” - e
terceirizando campanhas negativas em perfis falsos no Facebook (MARQUES, 2016). Nos últimos
dois pleitos, as campanhas em internet no Brasil passaram a utilizar todas as plataformas digitais,
sejam sites e redes sociais como Facebook, Twitter e Whatsapp.
O Facebook contribuiu para distribuir mensagens, através as ferramentas de “curtir”,
“compartilhar” ou “comentar”. Dessa forma, candidatos brasileiros em busca de crescimento nas
intenções de voto se mostram disposto a arriscarem uma comunicação pelo meio digital. O que não
necessariamente converte em votos. Como mostraram Marques e Sampaio (2011), nas eleições
brasileiras de 2010, candidatos que melhor utilizaram redes sociais foram os mesmos que não
alcançaram sucesso relevante nas urnas.
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Mesmo com as limitações de alcance, as redes sociais são um bom meio para se aproximar
dos eleitores, criar laços, e por esses motivos importante para política (MARQUES E SAMPAIO,
2011; GOMES, FERNANDES E SILVA, 2009). Da mesma forma que uma organização ou
empresa, os estrategistas de campanha precisam compreender como funciona a rede social, mais do
que meros usuários. Não é à toa que “(...) a equipe do então senador Barack Obama contratou Chris
Hughes, um dos fundadores da rede social on-line Facebook, para chefiar sua campanha on-line
ainda nas primárias” (GOMES, FERNANDES E SILVA, 2009, p.33). Foi um investimento pesado
realizado em marketing digital nesta campanha de 2008, considerado pioneiro não exatamente por
utilizar o marketing digital, mas pela amplitude de ações promocionais na web:
A campanha democrata gastou mais de US$ 16 milhões em publicidade on-line. O candidato
republicano gastou cerca de US$ 3,6 milhões. De todo o dinheiro investido por Obama no meio online, o Google faturou a maior fatia de bolo, US$ 7,5 milhões, ou seja, por volta de 45% do total –
parte disso pelos anúncios e links patrocinados em sua rede de afiliados e outra parte pelos anúncios
que apareciam nas páginas de resultados do buscador. O Yahoo!, em segundo lugar, ficou apenas
com US$ 1,5 milhões. (GOMES, FERNANDES E SILVA, 2009, p36). A campanha do republicado
Donald Trump deu um passo a mais, em 2014, e utilizou-se de ferramentas do marketing digital
capazes de traçar um perfil psicológico dos eleitores, conseguidas através de big datas, ou seja,
algumas “pegadas” que deixamos cada vez que entramos na web, como nossos gostos e abertura
para novas experiências (CAMPELLO, 2017).
Quando se fala em marketing digital, deve se pensar em ferramentas para aumentar o
alcance das publicações. No caso do impulsionamento, liberado para as eleições de 2018 e proibido
até então, trata-se de pagar para que as postagens aumentem o alcance de publicação de forma
artificial, ou seja, “alcançar um público além dos seguidores/amigos que não seriam atingidos se a
página não fosse impulsionada” (CAMPELLO, 2017). Por meio dessa ferramenta, é possível
determinar, a depender do valor pago, a quantidade de pessoas a serem atingidas, bem como definir
o público-alvo que será alcançado pela publicação de acordo com sua residência, sexo, idade e
interesses, aumentando de forma significativa a eficiência da publicação que se pretende divulgar
(CAMPELLO, 2017,p. 58). A eficiência desse tipo de publicidade se dá também pela forma natural
com que essas postagens são mostradas ao usuário, misturadas dentre as demais postagens, mesmo
que apareçam como patrocinadas (SOUZA, 2018).
O impulsionamento é uma ferramenta capaz de “driblar” a barreira do algoritmo do
Facebook, comandos de programação que criam filtros nas timelines, ou perfis, dos usuários. Com
esses filtros, criam-se bolhas, ou seja, o usuário acaba vivendo em uma sociedade virtual fechada,
comunicando-se sempre com as mesmas pessoas, ou perfis, e não tendo acesso a outros
pensamentos divergentes. Bittencourt chama a atenção para o efeito de “O jardim fechado do
Facebook (2016, p. 127), referindo-se à expressão usada por Pariser (2012), pois esses algoritmos
selecionam um conjunto de relações e interações do usuário, fazendo com que alguns conteúdos
apareçam para este usuários e outros não, sem avisar as pessoas dessa seleção. “Ideais de
conectividade cívica, democracia e transparência, anunciadas no início da popularização da internet
e da web são fortemente tolhidos por algoritmos como o Edgerank, do Facebook”
(BITTENCOURT, 2016, p. 127).
Eli Pariser (2012), explica que essa é uma estratégia de negócios das grandes empresas da
internet que têm uma fórmula simples: “Quanto mais pessoalmente relevantes forem as informações
ofertadas, mais anúncios elas poderão vender e maior a probabilidade de você comprar os produtos
que elas oferecem. E a fórmula funciona”. (PARISER, 2012, p 13). O autor chama a esta
customização das páginas de filtro bolha, que gera problemas sociais, como o fato de não ter acesso
a diferentes ideias. Para ele, “No filtro, há menos espaço para o encontros fortuitos, que nos trazem
novas percepções e aprendizados. A criatividade é muitas vezes atiçada pela colisão de ideias
surgidas em disciplinas e culturas diferentes.” (PARISER, 2012, p.19). Como resultado, o autor
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chama a atenção para a menor flexibilidade de ideias e de abertura para contato com as diferenças.
Essa falta de troca, afeta a maneira deste usuário conhecer e aprender sobre pensamentos diferentes,
afetando inclusive o equilíbrio necessário para a tomada de decisões. Fava (2013) diz que, desta
forma, os filtros fazem “(...) o usuário acreditar que está em um processo livre de escolhas,
enquanto age de forma opaca. Isso indica um retrocesso frente ao avanço que a rede trouxe quando
tornou os receptores mais ativos” (2013, p. 14).
Na mesma linha, Pasquale diz que, sem regulamentação que limite o poder do uso do big
data, as megaempresas definem o que é conteúdo relevante para o usuário, submetendo o pluralismo
de ideias e a função democrática do debate à lógica do mercado (PASQUALE, 2017).
Além do algoritmo, outra ferramenta que o anunciante ou pessoa que pretende melhorar sua
performance precisa conhecer é a diferença entre alcance e engajamento. Não necessariamente uma
postagem tem um bom alcance naturalmente, ou seja, orgânico. Dessa forma, o impulsionamento é
capaz de gerar maior alcance, com o pagamento desta publicidade. Assim, a propaganda aparecerá
nas timelines de eleitores, mas não necessariamente estarão engajados. É considerado engajamento
orgânico quando o usuário reage a uma publicação (curte, compartilha, comenta), de forma gratuita.
Comentários, neste caso, têm poder maior do que curtidas. De acordo com Wesler (2018), não é o
volume de publicações que alavanca uma página (e desta forma o produto que ela pretende vender)
e sim o melhor conteúdo, aquele que atraia leitura e reação. Vídeos são uma boa forma de engajar,
mas também não podem ser longos ou chatos (WESLLER, 2018). Lives – transmissões ao vivo são bem-vindas, assim como segmentação de público. É preciso conhecer dia e hora em que seu
público mais olha a rede social. Desta forma, o marketing digital fornece uma série de detalhes para
quem quer investir neste tipo de publicidade, através de experiências vividas pelos anunciantes.
Para as interações pela internet, é preciso compreender que “Em termos estruturais, uma
rede social possui alguns características próprias como a tendência à grupabilidade e os buracos
estruturais” (RECUERO, BASTOS & ZAGO, 2015). É em função dessa característica de
grupabilidade que a informação compartilhada acaba sendo homogênea e até redundante, de acordo
com as autoras. Desta forma, a rede social depende das conexões para dar visibilidade ou relevância
de um determinado tema (RECUERO, ZAGO E SOARES, 2017).
4. ESTUDO DE CASO: PRÉ-CAMPANHA DE RATINHO JR. E CIDA BORGHETTI
Na tentativa de compreender como se dá o comportamento de pré-candidatos na rede social
Facebook no período pré-eleitoral, acompanhamos as postagens dos pré-candidatos ao governo do
Paraná Ratinho Jr. (PSD) e Cida Borghetti (PP). A hipótese do trabalho é de que os dois candidatos
devem fortalecer as fanpagens já em período pré-eleitoral e com isso melhorar a performance de
engajamento necessária para os meses de campanha. A segunda hipótese é de que aproveitaram o
Facebook para fazer campanha, mesmo antes de período oficial. A intenção dos pesquisadores é
comparar o comportamento de pré-campanha com o de campanha dos mesmos candidatos.
Com o suporte do aplicativo Netvizz, disponibilizado pelo Facebook, foram coletados os
conteúdos das postagens dos dois candidatos, assim como o alcance deles, com curtidas,
comentários e compartilhamentos, o que permite quantificar o engajamento de cada postagem.
Após uma análise geral, os pesquisadores definiram variáveis de acordo com o perfil da
maior parte das postagens, ou seja, conjuntos de tipos de postagens mais comuns. Desta forma,
foram definidas as seguintes categorias para dividir as postagens:
a) Campanha: quando claramente tinha um tom de proposta eleitoral, sem ser uma crítica ou
sugestão de políticas públicas. Agendas políticas também entram nesta categoria, por entender que
compromissos políticos em período pré-eleitoral já têm tom de campanha.
b) Assuntos pessoais: entram nesta categoria posts com fotos ou mensagens de família, ou
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meramente pessoal.
c) Políticas públicas: quando o pré-candidato se posiciona em relação ao futuro de um setor da
gestão, como segurança pública, agricultura, infraestrutura, sem tom de promessa eleitoral.
d) Apoio: quando anuncia no Facebook o apoio de uma liderança política.
e) Ético/moral: quando cita temas como combate à corrupção, malfeitos pelo estado de cunho
ético e moral, ou ainda conteúdo religioso.
f) Mídia: quando cita algum programa de rádio, TV ou outra mídia, seja por ter concedido
entrevista ou comentado algum programa.
g) Conversas e agradecimentos: cita algum encontro que não tem característica de evento de
campanha, ou agradece publicamente alguém.
h) Outros: alguns que não se enquadram em outras categorias, como aniversário de uma cidade, ou
bom dia, dica de música.
Essas variáveis serão utilizadas para 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. Para Bardin (2009), a
análise de conteúdo é um conjunto de técnicas utilizado para obter, por procedimentos específicos e
objetivos, a descrição de mensagens, com indicadores que podem ser quantitativos. Neste estudo, a
análise de conteúdo será aplicada de forma quantitativa, de acordo com as variáveis apresentadas.
Este período de coleta iniciou com Ratinho Jr. tendo 630.613 seguidores e Cida Borghetti
com 53.879 seguidores, ou seja, Ratinho tem dez vezes mais o número de seguidores da
governadora.
No momento da elaboração deste artigo, em agosto, Ratinho alcança 661.687 seguidores e Cida
75.149.
Após a coleta feita com ajuda do Netvizz, foram coletados os seguintes dados:
QUADRO 1: FACEBOOK CIDA BORGUETTI
campanha/
Total agenda
Assuntos
Propostas Pol
Mês
post governo
pessoais
Públicas

Ético
Apoio moral

Conversas e
mídias agradecimentos

Outros

março

74

32

3

8

2

7

0

5

18

abril

84

20

4

25

2

4

5

9

11

maio

83

21

1

39

0

12

1

11

21

junho

153

86

12

15

4

5

2

8

22

13

5

2

17

julho

92
47
2
9
4
FONTE: AUTORES COM DADOS COLETADOS PELO NETVIZZ.
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GRÁFICO 1
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FONTE: AUTORES, COM DADOS DO NETVIZZ.

Ainda como vice-governadora, em março a pré-candidata já tinha um volume considerável
de postagens, de duas a três por dia, que foi se intensificando, até chegar em junho com quatro a
cinco postagens por dia, já com tema de agenda como governadora. O tema campanha/agenda de
governadora foram tomando mais espaço no número de postagens, assim como propostas de
políticas públicas. Como essa de 30 de maio:

FIGURA 1 – POST DE CIDA BORGHETTI
FONTE: FACEBOOK PERFIL DA CANDIDATA

As questões ético/morais, em parte são comentário sobre combate à corrupção e em parte
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comentários de cunho religioso. Exemplo do post de 31 de maio, que tinha como texto: “Bom dia a
todos! Que neste feriado santo, a paz, a união e a proteção estejam presentes em seus lares. Jesus
Cristo vivo na eucaristia. #CorpusChristi”
No caso de Cida, na categoria “outros” entram muitas parabenizações por aniversários de
cidades paranaenses.
Neste período estudado, Cida conseguiu o seguinte resultado quanto à engajamento:
QUADRO 2: Engajamento Facebook de Cida Borghetti
Mês
março
abril
maio

Total
post2

Engaj
Engajamento médio
74
73514
993
84
105706
1.258
83
131454
1.583

153

74973

490

92
julho
FONTE: AUTORES

73434

798

junho

O quadro 2 mostra que o engajamento total aumenta nos meses seguintes à posse como
governadora, porém em junho, mesmo com o grande aumento no número de posts, não consegue
um aumento de likes, comentários, ou compartilhamentos. O engajamento médio, que é o número
total dividido pelo número de posts naquele mês, aumenta de acordo com o aumento de postagens.
GRÁFICO 2: CORRELAÇÃO ENGAJAMENTO POR POST – MARÇO/2018

FONTE: GRÁFICO GERADO PELO NETVIZZ

Percebe-se pelo gráfico de engajamento gerado pelo próprio Netvizz que a maior parte de
suas postagens no início da coleta são com imagens e também são as que mais engajam. Além
disso, conforme exemplo destacado, mostram a agenda de eventos do governo.
Em julho, Cida continua postando mais com fotografias e aumenta as postagens de agenda
como governadora.
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GRÁFICO 3: CORRELAÇÃO ENGAJAMENTO POR POST CIDA JULHO

Destaque para uma postagem com muitas reações de uma governante sensível, além de
muitas autorizações, assinaturas, entregas de viaturas e agendas de uma viagem à Nova York
(EUA).

FIGURA 2
FONTE: FACEBOOK

721

No caso do candidato Ratinho Jr., a fanpage foi mantida da seguinte forma no período
estudado:

QUADRO 3:
Propostas
Total
Assuntos Pol
Mês
posts
campanha pessoais Públicas Apoio
Março
57
26
16
8
2
Abril
42
16
4
9
3
maio
31
12
8
4
0
Junho
51
27
4
12
1
Julho
78
45
9
9
1
FONTE: AUTORES COM DADOS DO NETVIZZ

Ético
moral
2
2
3
4
9

Outros
0
2
1
0
1

mídias
0
4
1
2
1

Conversas e
agradecimentos
25
3
2
0
3

GRÁFICO 4: TEMAS DE POSTS
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FONTE: AUTORES, COM DADOS DO NETVIZZ

O pré-candidato Ratinho Jr. manteve uma média de postagens, aumentando um pouco no último
mês
analisados. Ele publica bastante sobre campanha e também sobre assuntos pessoais, como uma foto
com os filhos na emissora de sua propriedade:
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FIGURA 3
FONTE: FACEBOOK

Também opina sobre políticas públicas em tom mais de discussão do que de promessas de
campanha. No início do período estudado, publicou bastante sobre conversas em torno de apoio
para sua candidatura e com o tempo, a campanha foi tomando corpo no perfil. Mas o que chama
atenção é o engajamento dos posts:
QUADRO 4: ENGAJAMENTO NA FAN PAGE DE RATINHO JR.

Total
posts

maio

Engajamento Eng médio
57
105.825
1.856
42
89.121
2.121
31
78.951
2.546

junho

51

Mês
março
abril

40.091

786

78
48168
617
julho
FONTE: AUTORES COM INFORMAÇÕES DO NETVIZZ

Com uma quantidade menor de posts, Ratinho Jr. conquista um engajamento médio muito
maior por postagens, principalmente no mês de maio, quando publica menos que a metade do
número de posts da governadora. Em março, a quantidade de engajamento total de Ratinho começa
alta. Porém, termina esse período estudado com engajamento médio menor que Cida.
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GRÁFICO 5 – CORRELAÇÃO ENGAJAMENTO POR POSTS RATINHO MARÇO

Ratinho também prioriza posts com imagens e as com maior engajamento são de visitas, apoios e de
assuntos pessoais
GRÁFICO 6

– CORRELAÇÃOENGAJAMENTO POR POSTS RATINHO JULHO

No último mês de coleta, Ratinho investe em vídeos, que recebem mais comentários, e
outros posts com bom alcance fazem afirmações contundentes com tom de oposição. Ele aumenta
as postagens de campanha e a que mais engaja é uma peça claramente de campanha. Porém, na
média, seus posts diminuíram o alcance.
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FIGURA 3
FONTE: FACEBOOK

5. CONCLUSÃO
A literatura mostra que, ao mesmo tempo que as mídias sociais não têm a capacidade de,
sozinhas, modificar o resultado de uma eleição, são no Brasil instrumento de informação para
eleitores mais jovens e com mais condições socioeconômicas, aproximando-se da TV como
principal fonte para esse público. De forma geral, são importantes para criar vínculo com eleitores.
A legislação permite, em 2018, uma maior flexibilização no discurso eleitoral na internet,
permitindo que o pré-candidato apresente propostas, desde que não peça voto diretamente. Desta
forma, pré-candidaturas estruturadas vêm investindo em conteúdos próprios para mídias sociais.
No caso dos pré-candidatos estudados, é claro e presente o uso do Facebook como estratégia
de campanha em período pré-eleitoral. A maior parte dos posts gira em torno de discursos eleitorais
e propostas de políticas públicas, que são intensificadas com a proximidade do período eleitoral e
com os mesmos temas que serão assunto na campanha.
De acordo com os dados levantados, há uma grande vantagem inicial de Ratinho Jr. em
número de seguidores, o que dá mais força para seu perfil, com grande engajamento médio de cada
postagem. Esse volume de seguidores em parte se dá pela atuação como deputado, secretário de
Estado e pela campanha anterior a prefeito de Curitiba (2012), mas em grande parte pelo trabalho
como radialista. Porém, chama atenção como em julho ele baixa este engajamento inicia em grande
vantagem na rede em número de seguidores. Essa queda coincide com o aumento de postagens de
campanha, o que pode sugerir que o radialista pode ter que mudar sua estratégia para manter seu
público interessado.
Cida Borghetti fez grande esforço de aumento da movimentação da fanpage e com isso
cresceu o engajamento da página. Essas postagens foram se intensificando após a posse dela como
governadora, após a licença de Beto Richa do posto para concorrer nas eleições do mesmo ano. Ela
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alia o discurso dos posts sua agenda como governadora a um discurso claramente eleitoral, de um
futuro melhor para o Paraná, ao mesmo tempo como reforça sua imagem como boa administradora.
Mesmo assim não consegue aumentar muito o engajamento, se comparado com Ratinho.
Quem já se relaciona com internautas fora do período eleitoral deve ter mais vantagem de
alcance nas mídias sociais em época de campanha. Neste sentido, o impulsionamento pode agregar
alcance, o que deve ser observado agora no período eleitoral.
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL EM
REDES SOCIAIS DIGITAIS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO FACEBOOK E DO
TWITTER DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)1
Andressa Butture Kniess2
RESUMO
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise exploratória das postagens do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) no Facebook e no Twitter nos
meses de janeiro e fevereiro de 2015. A pergunta de pesquisa é: Quais estratégias de comunicação
pública adotadas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União
(CGU) no Facebook e no Twitter contribuem para a transparência governamental? A metodologia
utilizada é a Análise de Conteúdo e o livro de códigos possui seis variáveis: presença de links, apelo
ao envolvimento do usuário, educação do usuário, menção a personalidades, interação direta e
conteúdo da postagem. Os resultados indicam que a CGU utiliza estratégias de comunicação
diferentes nas duas redes sociais, que chama o usuário ao envolvimento (convidando-o a acessar
conteúdos ou a fazer sugestões e denúncias) em mais da metade de suas postagens e que pouco
utiliza o Facebook e o Twitter para educar os usuários.
Palavras-chave: Transparência pública digital; redes sociais; CGU; Facebook; Twitter.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho faz uma análise exploratória das postagens do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) no Facebook e no Twitter nos meses de janeiro
e fevereiro de 2015.
De acordo com Brandão (2007), uma das interpretações acerca da Comunicação Pública se
refere à comunicação governamental, que deve prestar contas, educar e motivar os cidadãos.
Marques e Miola (2017), por sua vez, afirmam que o conceito de comunicação pública envolve
duas dimensões: uma de caráter normativo, que visa incentivar a participação social, melhorar os
serviços governamentais e aumentar a transparência estatal e outra vinculada a estratégias políticas.
No que tange à transparência pública, as redes sociais digitais têm sido apontadas por
pesquisadores como mecanismos que podem aprofundá-la, devido ao seu caráter democratizante e
participativo (MAGRO, 2012; MARGETTS, 2011).
Considerando as perspectivas desses autores, este trabalho possui a seguinte pergunta de
pesquisa: Quais estratégias de comunicação pública adotadas pelo Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) no Facebook e no Twitter contribuem para a
transparência governamental?
A metodologia utilizada é a Análise de Conteúdo sintática, através de um livro de códigos
elaborado pela autora. No período estudado, a CGU publicou 72 vezes no Facebook – 38 em janeiro
e 34 em fevereiro. E no Twitter, a CGU publicou 356 vezes, 204 em janeiro e 152 em fevereiro de
2015.
1 Trabalho inscrito para o GT Mídia, Democracia e Eleições, do 10 oENPECOM.
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná,
andressakniess@gmail.com.
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O trabalho está dividido em quatro seções. Primeiramente, faz-se uma revisão de literatura
sobre comunicação pública e sobre transparência pública digital, posteriormente, explica-se a
metodologia utilizada. Depois são apresentados os dados e, finalmente, as considerações finais.
2. REVISÃO DE LITERATURA
Brandão (2007) identifica cinco diferentes interpretações para o termo Comunicação Pública
(p. 1): 1) comunicação organizacional, área que analisa a comunicação das organizações e tem por
objetivo atingir vários públicos para vender um produto, uma ideia, uma imagem, etc.; 2)
comunicação científica, cria canais de comunicação entre a produção científica e a sociedade; 3)
comunicação de Estado ou governamental, fluxo informativo entre governo e cidadãos, 4)
comunicação política, utilização da comunicação para veicular ideias e posicionamentos políticos;
5) estratégia de comunicação da sociedade civil organizada, práticas de comunicação desenvolvidas
por grupos da sociedade. Segundo a autora, a comunicação pública como comunicação de Estado
ou governamental – o qual interessa a esse trabalho – pode ter as seguintes preocupações:
“[...] despertar o sentimento cívico (são exemplos as recentes campanhas publicitárias “o
melhor do Brasil é o brasileiro” e “bom exemplo”); informar e prestar contas sobre suas
realizações divulgando programas e políticas que estão sendo implementadas; motivar e/ou
educar, chamando a população para participar de momentos específicos da vida do país
(eleições, recentemente o referendo sobre a comercialização de armas de fogo e
munições);proteger e promover a cidadania (campanhas de vacinação, acidente de trânsito
etc), ou convocar os cidadãos para o cumprimento dos seus deveres (o “Leão” da Receita
Federal, alistamento militar).” (BRANDÃO, 2007, p. 3).

Miola e Marques (2017) afirmam que o conceito de comunicação pública envolve duas
dimensões: a de caráter normativo que visa incentivar a participação social, melhorar os serviços
governamentais e aumentar a transparência estatal; e a dimensão vinculada à Comunicação
Institucional e relacionada a estratégias políticas. Segundo os autores, a comunicação pública em
sua dimensão normativa deve contribuir para um ou mais dos seguintes aspectos: “a) transparência
e prestação de contas; b) participação política; c) prestação de serviços aos cidadãos; e d)
informação e promoção do debate público, inclusive no âmbito da defesa dos direitos” (MIOLA,
MARQUES, 2017, p. 15). Já a segunda dimensão diz respeito à construção de imagens públicas,
conquista e manutenção do poder. Ou seja, os autores explicam que existe um receio da
instrumentalização da Comunicação de Estado para fins particularistas.
No que tange à transparência pública, há uma preocupação acerca dos problemas que a
disposição de dados governamentais “trabalhados” podem acarretar. Angélico (2016) explica o
dilema do lado da oferta, no qual visibilidade e “inferabilidade” tornam-se contraditórios. A
visibilidade na administração pública deve ocorrer a partir da disponibilização dos dados
governamentais da forma como são coletados ou produzidos, ou seja, os dados devem ser abertos e
não devem sofrer interferências. Entretanto, a “inferabilidade” se refere à capacidade dos receptores
compreenderem os dados disponibilizados, portanto, “a ênfase na “inferabilidade” exige que a
gestão pública “trabalhe” os dados, para torná-los mais palatáveis para os observadores externos”
(ANGÉLICO, 2016, p. 120). E esse é o dilema do lado da oferta, enquanto os dados abertos podem
trazer dificuldades de compreensão para os receptores, o tratamento das informações pode gerar
vieses.
Contudo, nas sociedades contemporâneas, a comunicação de massa é fundamental para a
mediação da transparência, uma vez que, não há como se realizar transparência pública face-a-face
em larga escala. Nos últimos anos, há expectativas de que as tecnologias digitais contribuam para o
aperfeiçoamento dessa dimensão democrática, principalmente com o advento das redes sociais
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digitais.
Silva (2016) enumera oito benefícios advindos da transparência digital (p.32): legalidade, o
ambiente digital amplia o acesso dos cidadãos a normas legais e as suas atualizações;
accountability, a transparência digital propicia a ampliação de canais de informação entre o agent e
o principal, “não extingue o custo tradicional [dessa relação], mas tende a diminuí-lo” (p. 33);
deliberação pública, a divulgação online de dados torna os cidadãos mais informados,
proporcionando, assim, maiores insumos para a deliberação, já que, para participar de qualquer
discussão pública é preciso ter o máximo de conhecimento sobre ela; participação política, a etransparência pode aumentar a participação dos cidadãos nas instituições políticas, uma vez que a
circulação de informações é condicional ao seu engajamento; confiança política, a exposição
regular de informações em ambiente online pode fortalecer a confiança dos cidadãos nas
instituições políticas; redução da corrupção, a divulgação de informações online pode inibir ações
corruptas e também facilitar a identificação de irregularidades; eficiência institucional, a etransparência pode melhorar as performances de agentes e instituições do Estado, “uma vez que
expõe deficiências e ao mesmo tempo permite identificar méritos e o consequente reconhecimento
das boas práticas” (p. 35); e insumos para mobilizações civis, a exposição de informações online
facilita a atividade de agentes da sociedade civil (integrantes de organizações, associações
comunitárias, instituições midiáticas, sindicatos, etc).
O ambiente online facilita a fluxo de informações e torna todos esses benefícios apontados
por Silva (2016) verossímeis. Entretanto, a mera disposição de dados governamentais não garante,
automaticamente, cidadãos mais bem informados e engajados e governos mais eficientes. Mesmo
compreendendo todas essas características promissoras, atitudes culturais podem reduzir a eficácia
das mídias digitais como ferramentas anticorrupção (BERTOT, JAEGER, GRIMES, 2010a, p. 265).
“The success of ICT-enabled initiatives as anti-corruption strategy will depend on issues of
implementation, education, and culture, among others” (p. 266).
Ainda assim, Bertot, et al (2010) afirmam que as tecnologias de informação e comunicação
(TICs) podem fomentar novas culturas de abertura, uma vez que fornecem acesso às mídias sociais
digitais.
“Social media can be used to refer to both the enabling tools and technology and to the
content that is generated by them. Social media include but are not limited to blogs, wikis
(e.g. Wikipedia), social networking sites (e.g. Facebook), micro-blogging services (e.g.
Twitter), and multimedia sharing services (e.g. Flickr, YouTube). Social media are often
associated such concepts as user-generated content, crowd sourcing, and Web 2.0.”
(BERTOT, et al, 2010a, p. 266)

Para esses autores, as mídias sociais digitais têm quatro pontos fortes que podem atuar
contra a corrupção: colaboração, participação, capacitação e tempo. São colaborativas e
participativas porque funcionam através da interação social, podem capacitar os cidadãos, já que
permitem que qualquer pessoa com acesso à internet se conecte a outros usuários e compartilhe
informações, e permite que os usuários publiquem informações em tempo quase real (p. 266).
Ademais, as mídias digitais podem promover transparência através do fornecimento de
informações sobre regras governamentais, direitos dos cidadãos e ações do governo; do
monitoramento dos gastos e do desempenho do governo; da abertura de processos governamentais;
da identificação de representantes eleitos e funcionários públicos investigados por corrupção e
fraudes; e da divulgação de ativos de autoridades eleitas e funcionários públicos (BERTOT, et al,
2010a, p. 267).
Apesar das potencialidades indicadas acima, o ambiente digital e, especificamente, as redes
sociais digitais, recebem algumas críticas de estudiosos da transparência pública. Segundo Bertot et
al (2010b, p. 374), além de muitos membros do público não terem acesso à internet ou sofisticação
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tecnológica para utilizarem os canais digitais, a transparência online torna os dados governamentais
dependentes da existência desses sites específicos, como o Youtube e o Twitter. Além disso, o
grande número de postagens e o ritmo acelerado das redes sociais podem dificultar que os usuários
encontrem determinadas informações. Segundo Meijer (2009, p. 255), a transparência mediada por
mecanismos digitais é diferente da transparência tradicional (face-a-face) em três aspectos: as
informações proporcionadas pela transparência online podem ser unidirecionais,
descontextualizadas e estruturadas de acordo com cálculos específicos. E Marsh (2011), por sua
vez, em um texto nomeado de “A ilusão da transparência”, sustenta que a liberdade que os
indivíduos têm em buscar informações na “web” leva a uma rejeição do jornalismo e, segundo o
autor:
“For all the failures and inadequacies of modern journalism, it’s important not to lose sight
of what good investigative or analytical journalists enable when they apply the skills, time,
reasoning and intuition that most people neither have nor want to apply outside our own
bubbles.” (MARSH, 2011, p. 534).

É certo que a transparência digital enfrenta tais problemas identificados pela literatura. Mas
a falta de sofisticação tecnológica dos indivíduos, a exclusão digital e o ritmo acelerado pelo qual as
mídias digitais são guiadas não devem impedir que as ferramentas online sejam utilizadas para o
aperfeiçoamento da democracia. Assim como a exclusão digital não justifica a não utilização das
mídias digitais para práticas políticas (MARQUES, 2014), os demais problemas apontados não
devem consistir em barreiras para a e-transparência. Ademais, nas sociedades de massa, as
instituições de comunicação são fundamentais para a transparência e para as demais dimensões da
democracia. Entende-se que as duas questões devem ser trabalhadas em concomitância, ou seja, as
instituições democráticas devem melhorar as ferramentas de transparência digital e, ao mesmo
tempo, trabalhar para reduzir esses obstáculos apontados pela literatura.
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
As postagens da CGU no Facebook foram coletadas pelo aplicativo Netvizz,em setembro de
2017. E as postagens da CGU no Twitter foram coletadas manualmente, em abril de 2018.
O trabalho propõe uma análise de conteúdo sintática (BARDIN, 1978) das postagens da
CGU no Facebook e no Twitter, em janeiro e fevereiro de 2015 A partir da pré-análise do objeto de
pesquisa – momento mais intuitivo e que leva a operacionalização de ideias, criação de hipóteses e
objetivos (BARDIN, 1978, p. 95) – foi elabora um livro de códigos formado por seis variáveis:
a) Presença de links: Marca-se presença quando há no tweet ou no post um link para conteúdo
externo.
a.1) Direcionamento dos links: Quando há presença de links no post ou tweet, deve-se verificar
qual é o direcionamento do link.
b) Apelo ao envolvimento do usuário: Marca-se presença quando o post ou tweet incentiva a
participação do usuário, convidando-o, por exemplo, a acessar conteúdos, buscar dados
governamentais, denunciar ou comentar nas postagens.
c) Educação do usuário: Enquadram-se aqui postagens mais didáticas, ou seja, deve-se instruir o
usuário de alguma forma. Marca-se presença quando o post ou tweet ensina, por exemplo, o usuário
a acessar conteúdos, solicitar informações através da Lei de Acesso à Informação ou a fazer
denúncias. Considera-se educação também quando a postagem explica como uma determinada
ferramenta funciona ou quando instrui o usuário acerca de legislações.
d)Menção a personalidades: Marca-se presença quando o post ou tweet cita nomes de
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representantes políticos ou personalidades da sociedade civil.
e) Interação direta: Esta variável é aplicada apenas ao Twitter pela impossibilidade de fazê-lo no
Facebook. Marca-se presença quando o tweet corresponde a uma interação direta (retweet, menção
a outros usuários ou resposta a usuário).
f) Conteúdo da postagem: Deve-se classificar a postagem em apenas uma das categorias abaixo,
ou seja, elas são excludentes entre si:
Agenda ou eventos: O post ou tweet corresponde a essa categoria quando predomina a divulgação
de eventos promovidos pelo ministério ou eventos que o ministério deve participar ou já participou.
Entrevistas concedidas por ministros também se enquadram nessa categoria.
Cursos ou concursos: O post ou tweet corresponde a essa categoria quando divulga cursos ou
concursos voltados para públicos específicos ou para toda a comunidade.
“Pequenas corrupções: A postagem se enquadra nessa categoria quando aborda “pequenos” atos
de corrupção praticados pelos cidadãos no dia-a-dia, como adquirir produtos e serviços piratas,
furar filas, sonegar impostos, falsificar carteirinhas de estudante, etc. Desde 2013, a CGU possui
uma campanha contra pequenas corrupções chamada “Diga não”. Portanto, postagens com a
hashtag diganão, enquadram-se nessa categoria.
Informaçõessobre casos de corrupção e demais irregularidades. O post ou tweet corresponde a
essa categoria quando trata de casos de corrupção de representantes políticos, empresas públicas ou
privadas, investigações das quais o ministério participa, medidas contra a corrupção, legislações
sobre corrupção ou informações sobre punições.
Fiscalizações e avaliações: A postagem se enquadra nessa categoria quando trata das fiscalizações
realizadas pela CGU, bem como quando aborda avaliação de políticas públicas.
Transparência: As postagens classificadas nessa categoria devem abordar predominantemente o
tema da transparência, como a divulgação de dados, sites, aplicativos e legislações a respeito de
transparência pública, bem como postagens sobre controle social, dados abertos, governo aberto e
informações sobre o número de acesso às páginas de transparência.
Gestão pública: Correspondem a essa categoria postagens que tratam da conduta dos servidores, de
regras e melhorias no serviço público ou de punições a funcionários públicos.
Participação política: Enquadram-se aqui postagens que focam na participação política de
cidadãos, ensinando-os a participar ou explicando a importância da participação. Postagens que
pedem que os usuários denunciem, manifestem-se ou que tratam da participação popular em
conselhos, por exemplo, enquadram-se aqui.
Indicação de empresas e pessoas investigadas: Posts e tweets que indiquem o nome de empresas,
ongs ou pessoas físicas proibidas de participar de processos de licitação ou investigadas por fraudes.
Notícias e informações sobre o ministério: Enquadram-se aqui postagens contendo notícias sobre
a própria CGU, como decisões do ministério, notas de esclarecimento ou notícias e informações
sobre as redes sociais do ministério.
Pensamentos: Posts e tweets com frases sobre ética, combate à corrupção e boa governança.
Frequentemente são citações de intelectuais, escritores e demais personalidades.
Datas comemorativas e feriados: Enquadram-se aqui postagens sobre datas comemorativas, como
aniversário de cidades brasileiras ou feriados nacionais.
Programas cívicos: Enquadram-se aqui postagens que tratam de programas ou projetos educativos
sobre ética, cidadania e demais valores cívicos.
Outros: Postagens que não se enquadram nas demais categorias.
A unidade de análise são as postagens do ministério e os resultados dessa análise de
conteúdo são apresentados em estatísticas descritivas e testes de associação de variáveis.
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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4.1 Facebook
Em janeiro e fevereiro de 2015, a CGU publicou 72 vezes no Facebook – 38 em janeiro e 34
em fevereiro. As Tabelas 1 e 2 expõem as frequências descritivas das variáveis estudadas e,
posteriormente, são apresentados os testes de associação entre elas.
Conteúdo da postagem

Frequência

Percentual

Cursos e concursos

4

5,6%

Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades

5

6,9%

Fiscalizações e avaliações
de políticas públicas

5

6,9%

Transparência

30

41,7%

Gestão pública

8

11,1%

Participação política

5

6,9%

Informações sobre o
ministério

5

6,9%

Pensamentos

4

5,6%

Datas comemorativas

6

8,3%

72
100%
Total
TABELA 1 – CONTEÚDO DAS POSTAGENS DA CGU NO FACEBOOK FONTE: A
AUTORA (2018)

Nota-se que quase metade das publicações da CGU nesse período – 41,7% – refere-se à
transparência e, em segundo lugar, está a categoria “gestão pública”, com 11,1% das postagens. Em
terceiro lugar ficam as postagens com datas comemorativas que tratam, em sua maioria, do
aniversário de capitais brasileiras. As categorias “agenda e eventos”, “pequenas corrupções”,
“pessoas e empresas investigadas” “programas cívicos” e “outros” não ocorrem nesses dois meses
e, portanto, não aparecem na tabela 1.
Presença de links
Apelo ao envolvimento do
usuário
Educação do usuário
Menção a personalidades

Frequência
50
57

Percentual
69,4%
79,2%

24
11

33,2%
15,3%

TABELA 2 – PRESENÇA DE LINKS, APELO AO ENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO DO
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USUÁRIO E MENÇÃO A PERSONALIDADES NAS POSTAGENS DA CGU NO
FACEBOOK
FONTE: A AUTORA (2018)

Em janeiro e fevereiro de 2015, quase todas as postagens da CGU no Facebook apresentam
links e apelo ao envolvimento do usuário. Das 50 postagens da CGU que apresentam links, no
período de análise, 86% direcionam o usuário para o site oficial do ministério ou para suas outras
redes sociais –Twitter e Youtube. Nota-se, portanto, que o Facebook é utilizado como ferramenta de
divulgação de outras plataformas vinculadas ao ministério.
Já a educação do usuário ocorre em apenas 33,2% dos posts e a menção a personalidades em
apenas 15,3%. Das 11 postagens que mencionam personalidades, quatro citam Valdir Simão,
ministro-chefe da CGU entre janeiro e dezembro de 2015. As postagens que foram classificadas em
“educação do usuário” explicam como funcionam sites, ferramentas ou cartilhas disponibilizadas
online, além de instruírem acerca de legislações. Segue abaixo um exemplo desse tipo de postagem.
“#Cartilha: CGU disponibiliza na internet o Manual da Metodologia para Execução de
Programas de Governo (AEPG). A publicação tem por objetivo orientar servidores e outros
órgãos públicos na função constitucional de avaliar a execução de políticas públicas. O
documento está estruturado em duas partes. Na primeira são apresentadas as etapas do ciclo
de políticas públicas inclusive com o detalhamento dos instrumentos legais utilizados pelo
Governo Federal para materializar o planejamento. Na segunda parte o manual descreve os
processos de tomada de decisão o que acompanhar a elaboração do planejamento a
execução das atividades o monitoramento das providências e a avaliação final com a
publicação dos relatórios. A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 74 a avaliação
da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União pelo sistema de controle
interno de cada Poder (Legislativo Executivo e Judiciário). No âmbito do Poder Executivo
Federal a CGU é a unidade responsável por essa atividade exercendo ainda a função de
órgão central do sistema.” (CGU, 26 de fevereiro de 2015).

As postagens que contém apelo ao envolvimento do usuário, por sua vez, em sua maioria,
convidam os usuários a acessarem conteúdos ou a visitarem outros sites.
O Quadro 1 apresenta a associação entre as variáveis “conteúdo da postagem” e “presença
de links”, “apelo ao envolvimento do usuário”, “educação do usuário” e “menção a personalidades”,
utilizando o teste de Qui-Quadrado.

Conteúdo da postagem
Presença de links

24,873 (p = 0,002)

Apelo ao envolvimento do usuário

11, 975 (p = 0,152)

Educação do usuário

16,013 (p = 0,042)

Menção a personalidades

25,838 (p = 0,001)

QUADRO 1 – QUI-QUADRADO ENTRE AS VARIÁVEIS
FONTE: A AUTORA (2018)

O teste de qui-quadrado permite rejeitar a hipótese nula (de que não existe associação entre
as variáveis) apenas quando seu índice de significância fica abaixo de limite crítico (0,05). Nota-se,
portanto, que há associação significativa entre as variáveis “conteúdo da postagem” e “presença de
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links”, “educação do usuário” e “menção a personalidades””. As tabelas 3, 4 e 5 apresentam as
frequências e o grau dessas associações.
Ausência de links
Presença de links
Total
Conteúdo do post
50% (2)
50% (2)
100% (4)
Cursos e concursos
60% (3)
40% (2)
100% (5)
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
20% (1)
80% (4)
100% (5)
Fiscalizações e
avaliações de políticas
públicas
23,3% (7)
76,7% (23)
100% (30)
Transparência
0
100% (8)
100% (8)
Gestão pública
0
100% (5)
100% (5)
Participação política
80% (4)
20% (1)
100% (5)
Informações sobre a
CGU
100% (4)
0
100% (4)
Pensamentos
16,7% (1)
83,3% (5)
100% (6)
Datas comemorativas
30,6% (22)
69,4% (50)
100% (72)
Total
Qui-quadrado: 24,873; p = 0,002; V de Cramer = 0,588
TABELA 3 – PRESENÇA DE LINKS E O CONTEÚDO DAS POSTAGENS DA CGU NO
FACEBOOK
FONTE: A AUTORA (2018)

O resultado de V de Cramer (0,588) demonstra que existe uma associação moderada entre o
conteúdo da postagem e a presença de links. Nota-se todas as postagens sobre gestão pública e
participação política apresentam links e maioria das postagens sobre fiscalizações e avaliações de
políticas públicas (80%), transparência (76,7%) e datas comemorativas (83,3%) também
apresentam links. Conduto, nenhuma postagem classificada em “pensamentos” utiliza esse recurso
e 80% das postagens com informações sobre a CGU também não o fazem.
Conteúdo do post

Ausência de educação
do usuário
100% (4)
40% (2)

Presença de educação
do usuário
0
60% (3)

Total

100% (4)
Cursos e concursos
100% (5)
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
40% (2)
60% (3)
100% (5)
Fiscalizações e
avaliações de políticas
públicas
63,3% (19)
36,7% (11)
100% (30)
Transparência
37,5% (3)
62,5% (5)
100% (8)
Gestão pública
60% (3)
40% (2)
100% (5)
Participação política
100% (5)
0
100% (5)
Informações sobre a
CGU
100% (4)
0
100% (4)
Pensamentos
100% (6)
0
100% (6)
Datas comemorativas
66,7% (48)
33,3% (24)
100% (72)
Total
Qui-quadrado: 16,013; p = 0,042; V de Cramer = 0,472
TABELA 4 – EDUCAÇÃO DO USUÁRIO E O CONTEÚDO DAS POSTAGENS DA CGU NO
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FACEBOOK
FONTE: A AUTORA (2018)

No caso das variáveis “conteúdo” e “educação do usuário”, o V de Cramer também indica
uma associação moderada (0,472). E, ao observar as frequências, percebe-se que a presença de
educação do usuário é predominante nas postagens classificadas em “informações sobre corrupção e
demais irregularidades”, “fiscalizações e avaliações de políticas públicas” e “gestão pública”. Em
contrapartida, nenhuma postagem sobre cursos e concursos, informações sobre a CGU,
pensamentos e datas comemorativas instruem os usuários de alguma forma. No caso das postagens
sobre transparência, 11 educam o usuário e 19 não o fazem.
Conteúdo do post

Ausência de menção a
personalidades
100% (4)
80% (4)

Presença de menção a
personalidades
0
20% (1)

Total

100% (4)
Cursos e concursos
100% (5)
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
80% (4)
20% (1)
100% (5)
Fiscalizações e
avaliações de políticas
públicas
93,3% (28)
6,7% (2)
100% (30)
Transparência
87,5% (7)
12,5% (1)
100% (8)
Gestão pública
100% (5)
0
100% (5)
Participação política
80% (4)
20% (1)
100% (5)
Informações sobre a
CGU
0
100% (4)
100% (4)
Pensamentos
83,3% (5)
16,7% (1)
100% (6)
Datas comemorativas
84,7% (61)
15,3% (11)
100% (72)
Total
Qui-quadrado: 25,838; p = 0,001; V de Cramer = 0,599
TABELA 5 – MENÇÃO A PERSONALIDADES E O CONTEÚDO DAS POSTAGENS DA CGU NO
FACEBOOK
FONTE: A AUTORA (2018)

A associação entre conteúdo e menção a personalidades é também moderada, de acordo com
o resultado de V de Cramer (0,599). A menção a personalidades ocorre em todas as postagens
classificadas como “pensamentos”. Essas publicações apresentam frases relacionadas à ética e a
valores cívicos que, frequentemente, são de escritores ou intelectuais famosos. No caso das outras
categorias, todas ou a maioria das postagens não mencionam nenhuma personalidade.
4.2. Twitter
No período analisado a CGU publicou no Twitter 356 vezes, 204 em janeiro e 152 em
fevereiro de 2015. As primeiras tabelas apresentam as frequências das variáveis analisadas.
Conteúdo
Agenda e eventos
Cursos e concursos
Pequenas corrupções
Informações sobre
corrupção e demais

Frequência
8
16
13
53
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Percentual
2,2%
4,5%
3,7%
14,9%

irregularidades
16
Fiscalizações e avaliações de
políticas públicas
127
Transparência
25
Gestão pública
33
Participação política
6
Pessoas e empresas
investigadas
14
Informações sobre o
ministério
28
Pensamentos
10
Programas cívicos
7
Outros
356
Total
TABELA 6 – CONTEÚDO DAS POSTAGENS DA CGU NO TWITTER
FONTE: A AUTORA (2018)

4,5%
35,7%
7%
9,3%
1,7%
3,9%
7,9%
2,8%
2%
100%

Assim como ocorre com as postagens da CGU no Facebook, o principal conteúdo abordado
pelos tweets do ministério nesse período é transparência (35,7%). As informações sobre casos de
corrupção e demais irregularidades ficam em segundo lugar (14,9%) e a participação política em
terceiro lugar (9,3%). No Facebook, as categorias “agenda e eventos”, “pequenas corrupções”,
“pessoas e empresas investigadas” e “programas cívicos” não ocorreram nos meses estudados, no
Twitter, por sua vez, ocorreram em 2,2%, 3,7%, 1,7% e 2,8% do corpus, respectivamente. Das 10
postagens que abordam programas cívicos, seis falam sobre o Portalzinho da CGU, site com
conteúdos cívicos voltados para criança.
Todos os recursos presentes na Tabela 7 (exceto a interação direta) são mais utilizados no
Facebook do que no Twitter. Ainda assim, a presença de links e o apelo ao envolvimento do usuário
ocorrem em mais da metade dos tweets, contudo, a educação ocorre em apenas 3,9% das postagens
e a menção a personalidades em apenas 2,8%. A ocorrência limitada de educação do usuário deve
ser explicada pelo limite de caracteres das postagens, que na época era de 140. E seguindo o mesmo
padrão do Facebook, mais da metade (69,9%) dos links divulgados nesses tweets direcionam para o
site do ministério ou para suas outras redes sociais – Facebook e Youtube
A interação direta, por sua vez, ocorre em 14,9% dos tweets analisados. Nessas 53 postagens
não há nenhum retweet, há 13 respostas diretas a usuários seguidores da página e todas as demais
marcam outras páginas presentes na rede social, que são de outros órgãos governamentais ou
instituições jornalísticas.
Frequência
Percentual
237
66,6%
Presença de links
216
60,7%
Apelo ao envolvimento do
usuário
14
3,9%
Educação do usuário
10
2,8%
Menção a personalidades
53
14,9%
Interação direta
TABELA 7 – PRESENÇA DE LINKS, APELO AO ENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO DO
USUÁRIO, MENÇÃO A PERSONALIDADES E INTERAÇÃO DIRETA NAS
POSTAGENS DA CGU NO TWITTER
FONTE: A AUTORA (2018)

O Quadro 2 apresenta os resultados da associação entre as variáveis “conteúdo da postagem”
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e “presença de links”, “apelo ao envolvimento do usuário”, “educação do usuário”, “menção a
personalidades”, utilizando o teste de Qui-Quadrado.
Conteúdo da postagem
Presença de links

96,969 (p = 0,000)

Apelo ao envolvimento do usuário

47, 432 (p = 0,000)

Educação do usuário

18,648 (p = 0,097)

Menção a personalidades

71,079 (p = 0,000)

Interação direta

62,491 (p = 0,000)

QUADRO 2 – QUI-QUADRADO ENTRE AS VARIÁVEIS
FONTE: A AUTORA (2018)

Através dos valores de qui-quadrado, conclui-se que não há significância estatística apenas
entre conteúdo e educação do usuário. No caso das outras variáveis há associação significativa, já
que os valores de p ficam abaixo do limite crítico, que é de 0,05. As tabelas abaixo apresentam as
frequências dessas variáveis.
Conteúdo do post
Ausência de links
Presença de links
25% (2)
75% (6)
Agenda e eventos
6,3% (1)
93,8% (15)
Cursos e concursos
100% (13)
0
Pequenas corrupções
24,5% (13)
75,5% (40)
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
0
100% (16)
Fiscalizações e avaliações
de políticas públicas
29,1% (37)
70,9% (90)
Transparência
36% (9)
64% (16)
Gestão pública
15,2% (5)
84,8% (28)
Participação política
0
100% (6)
Pessoas e empresas
investigadas
50% (7)
50% (7)
Informações sobre a
CGU
92,9% (26)
7,1% (2)
Pensamentos
30% (3)
70% (7)
Programas cívicos
42,9% (3)
57,1% (4)
Outros
33,4% (119)
66,6% (237)
Total
Qui-quadrado: 96,969; p = 0,000; V de Cramer = 0,522
TABELA 8 – PRESENÇA DE LINKS E O CONTEÚDO DAS POSTAGENS DA
CGU NO TWITTER
FONTE: A AUTORA (2018)

Total
100% (8)
100% (16)
100% (13)
100% (53)

100% (16)
100% (127)
100% (25)
100% (33)
100% (6)
100% (14)
100% (28)
100% (10)
100% (7)
100% (356)

O valor de V de Cramer (0,522) indica associação moderada entre as variáveis “conteúdo da
postagem” e “presença de links””. A tabela 8 mostra que com exceção da categoria “pequenas
corrupções”, “informações sobre a CGU” e “pensamentos”, todas as demais apresentam maior
número de postagens com a presença de links do que sem a presença deles. No caso dos tweets
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sobre fiscalizações e avaliações de políticas públicas, todos possuem links para páginas externas.
Conteúdo do post

Ausência de apelo ao
envolvimento
12,5% (1)
37,5% (6)
0
50,9% (27)

Presença de apelo ao
envolvimento
87,5% (7)
62,5% (10)
100% (13)
49,1% (26)

Agenda e eventos
Cursos e concursos
Pequenas corrupções
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
43,8% (7)
56,3% (9)
Fiscalizações e avaliações
de políticas públicas
35,4% (45)
64,6% (82)
Transparência
44% (11)
56% (14)
Gestão pública
24,2% (8)
75,8% (25)
Participação política
0
100% (6)
Pessoas e empresas
investigadas
64,3% (9)
35,7% (5)
Informações sobre o
ministério
78,6% (22)
21,4% (6)
Pensamentos
10% (1)
90% (9)
Programas cívicos
42,9% (3)
57,1% (4)
Outros
39,3% (140)
60,7% (216)
Total
Qui-quadrado: 47,432; p = 0,000; V de Cramer = 0,365
TABELA 9 – APELO AO ENVOLVIMENTO E O CONTEÚDO DAS
POSTAGENS DA CGU NO TWITTER
FONTE: A AUTORA (2018)

Total
100% (8)
100% (16)
100% (13)
100% (53)

100% (16)
100% (127)
100% (25)
100% (33)
100% (6)
100% (14)
100% (28)
100% (10)
100% (7)
100% (356)

No caso das variáveis “conteúdo” e “apelo ao envolvimento do usuário”, o V de Cramer
indica uma associação mais baixa. Das postagens sobre pequenas corrupções, todas convidam o
usuário a participar ou se engajar de alguma forma. Conduto, apenas 49,1% dos tweets que tratam
de casos de corrupção o fazem. As postagens que contém pensamentos, por sua vez, em sua
maioria, não utilizam esse recurso.
Nota-se também, que além de chamar o usuário ao envolvimento em 64,6% das postagens
sobre transparência, esse recurso é muito utilizado quando o ministério está divulgando sua agenda,
cursos e concursos e programas cívicos, ou seja, a CGU utiliza o Twitter também para chamar os
usuários a participarem de eventos, programas e cursos que podem desenvolver uma cultura mais
cívica.
Conteúdo do post
Agenda e eventos
Cursos e concursos
Pequenas corrupções
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
Fiscalizações e avaliações
de políticas públicas
Transparência

Ausência de menção a
personalidades
100% (8)
100% (16)
100% (13)
100% (53)

Presença de menção a
personalidades
0
0
0
0

100% (8)
100% (16)
100% (13)
100% (53)

100% (16)

0

100% (16)

100% (127)

0

100% (127)
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Total

100% (25)
0
Gestão pública
100% (33)
0
Participação política
100% (6)
0
Pessoas e empresas
investigadas
92,9% (13)
7,1% (1)
Informações sobre a
CGU
75% (21)
25% (7)
Pensamentos
80% (8)
20% (2)
Desenvolvimento cívico
100% (7)
0
Outros
97,2% (346)
2,8% (10)
Total
Qui-quadrado: 71,079; p = 0,000; V de Cramer = 0,447
TABELA 10 – MENÇÃO A PERSONALIDADES E O CONTEÚDO DAS
POSTAGENS DA CGU NO TWITTER
FONTE: A AUTORA (2018)

100% (25)
100% (33)
100% (6)
100% (14)
100% (28)
100% (10)
100% (7)
100% (356)

A menção a personalidades ocorre muito pouco no Twitter nos meses estudados, mesmo
assim existe uma associação moderada entre essa variável e o conteúdo da postagem. A CGU cita
nomes de pessoas conhecidas no Twitter apenas quando expõe pensamentos e divulga programas
cívicos e informações sobre o ministério.

Conteúdo do post

Ausência de interação
direta
62,5% (5)
81,3% (13)
100% (13)
66% (35)

Presença de interação
direta
37,5% (3)
18,8% (3)
0
34% (18)

Agenda e eventos
Cursos e concursos
Pequenas corrupções
Informações sobre
corrupção e demais
irregularidades
50% (8)
50% (8)
Fiscalizações e avaliações
de políticas públicas
93,7% (119)
6,3% (8)
Transparência
92% (23)
8% (2)
Gestão pública
90,9% (30)
9,1% (3)
Participação política
100% (6)
0
Pessoas e empresas
investigadas
64,3% (9)
35,7% (5)
Informações sobre o
ministério
100% (28)
0
Pensamentos
100% (10)
0
Programas cívicos
57,1%
(4)
42,9%
(3)
Outros
85,1% (303)
14,9% (53)
Total
Qui-quadrado: 62,491; p = 0,000; V de Cramer = 0,419
TABELA 11 – INTERAÇÃO DIRETA E O CONTEÚDO DAS POSTAGENS
DA CGU NO TWITTER
FONTE: A AUTORA (2018)

Total
100% (8)
100% (16)
100% (13)
100% (53)

100% (16)
100% (127)
100% (25)
100% (33)
100% (6)
100% (14)
100% (28)
100% (10)
100% (7)
100% (356)

Novamente, há uma associação moderada entre as variáveis presentes na tabela acima. A
categoria “fiscalização e avaliações de políticas públicas” é a que apresenta distribuição mais
homogênea entre tweets com interação e sem interação. A categoria outros, por sua vez, apresenta

741

42,9% de interação. Isso ocorre porque muitos dos tweets em que a CGU está respondendo a um
usuário específico não são classificados em nenhuma categoria por serem muito genéricos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando comparados os resultados do Twitter e do Facebook da CGU nesses dois meses
estudados, nota-se que o ministério não só apresenta postagens com diferentes conteúdos nas duas
redes sociais, como utiliza os recursos analisados de forma diversa. Chama atenção o fato de que
quase todas as postagens do ministério nas duas redes sociais apelam para o envolvimento do
usuário – convidando-o a participar com denúncias ou sugestões ou acessando os conteúdos
disponíveis – mas apenas algumas postagens no Facebook e pouquíssimas no Twitter tentam educar
o usuário de alguma forma.
Nota-se também que quase todas as postagens da CGU – no Facebook e no Twitter – que
apresentam links, direcionam os usuários ao site oficial ou as demais redes sociais do ministério,
comprovando que essas plataformas são utilizadas para a divulgação das diversas páginas da CGU.
No que tange ao conteúdo publicado nas redes, mesmo que as duas plataformas apresentem
diferenças, o tema da transparência é predominante. Sendo a CGU a principal agência de
transparência pública do país, esse é um resultado já esperado.
Observando as associações entre as variáveis, verificou-se que as associações mais fortes
(segundo o V de Cramer) foram, no caso do Facebook, entre o conteúdo das postagens e a menção a
personalidades e, no caso do Twitter, entre o conteúdo das postagens e a presença de links. No
Facebook, todas as postagens contendo pensamentos mencionaram personalidades e no Twittter,
essas postagens foram as que menos apresentaram links.
Essa é uma análise apenas exploratória das postagens da CGU que busca entender de que
forma as estratégias de comunicação do ministério nessas redes sociais contribuem para a
transparência pública. Entende-se que a CGU utilizou suas páginas no Facebook e no Twitter, no
período estudado, predominantemente para publicar sobre transparência e que frequentemente
chamou os usuários ao envolvimento, convidando-os a acessarem conteúdos e fazerem denúncias e
sugestões. Além disso, pouco citou personalidades, o que indica uma postura mais próxima da
perspectiva normativa de comunicação pública (MIOLA, MARQUES, 2017).
Certamente, por ser uma pesquisa apenas exploratória e com um corpus reduzido de apenas
dois meses, não há como afirmar que o Facebook e o Twitter da CGU contribuem para a
transparência pública. É necessário, portanto, aumentar o corpus de trabalho para chegar a maiores
conclusões.
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